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Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018.

Para a avaliação atuarial do exercício 2018 foi utilizada a base de dados

cadastrais fornecida pelo RPPS/Prefeitura Municipal e a mesma foi submetida

diferentes teste a fim de comprovar sua adequação, para realização do cálculo

atuarial, e a validade dos dados, visando a exclusão de possíveis inconsistências.

Vale ressaltar a conformidade da base de dados com o layout do Ministério da

Fazenda.

No que consta, o banco de dados dos servidores ativos e composto de

informações bastante sólidas em relação aos segurados. Constam informações

essências como tempo de serviço anterior ao RGPS assim como a outros RPPS,

informações fundamentais para determinação das provisões matemáticas e o

principal causador do déficit atuarial. Demais informações se encontraram em plena

veracidade para a realização da avaliação atuarial, faltando apenas informações do

número de dependentes e data de nascimento do conjugue do segurado. Contudo,

a data de nascimento dos dependentes filhos foi informada, levando a maior

precisão da estimativa composição familiar.

Em relação as informações dos inativos e pensionistas, cabe pontuar que o

município possui uma massa de segurados mantidos pelo Tesouro. Tal grupo é

composto por 48 aposentados e 24 pensionistas, totalizando 72 beneficiados. Todos

os inativos e recebedores de pensão tiveram suas informações bem consistente

sendo adequadas para realização do estudo, sem a necessidade de

complementação das informações.

Não foram encontradas inconsistências na base de dados dos servidores

ativos, inativos ou pensionistas, como por exemplo, valores de remuneração

zerados ou abaixo do mínimo, ausência da modalidade de aposentadoria do

segurado inativo ou falta da data de ingresso no ente.
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