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Apresentação
Este Manual de Avaliação Atuarial tem por objeto, definir e estabelecer
procedimentos para a elaboração da avaliação atuarial anual, visando
desenvolver e organizar o fluxo das etapas com seus respectivos
envolvidos.

Ney Ferraz Júnior
Diretor-Presidente

A Avaliação Atuarial é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário,
baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da
população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma
suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos
pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.
Deve ser entendida como um instrumento importante e fundamental
para o fornecimento de informações estratégicas sobre o plano, que
permita o planejamento de longo prazo das suas obrigações de natureza
previdencial, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98
e na Portaria MPS nº. 204/08.
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AVALIAÇÃO ATUARIAL
Documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas
estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS. O custeio da avaliação atuarial tem a
referência direta com as várias premissas e as hipóteses, o resultado deste estudo
definirá as alíquotas que serão pagas por segurados e pela contribuição patronal, estes
valores serão repassados para garantir o equilíbrio entre as contribuições e benefícios
conhecidos como o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Pelo regramento legal,
é necessário enviar este documento anualmente para Secretaria de previdência com
intuito de auferir a situação atuarial do ente.

OBJETIVO
Definir e estabelecer procedimentos para a elaboração da avaliação atuarial anual, visando o
desenvolvimento e organizar o fluxo das etapas com seus respectivos envolvidos.
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ENVOLVIDOS
A avaliação atuarial é de responsabilidade da Unidade de Atuária do
IPREV, contudo faz necessário buscar os subsídios com outras áreas.
Por isso, as interações internas e externas para adquirir as
informações que são basilares para a construção deste documento.
No IPREV as áreas que estão envolvidas neste processo são: Unidade
de Atuária - UAT, Diretoria de Investimentos - DIRIN, Diretoria de
Administração e Finanças - DIAFI, Diretoria de Previdência – DIPREV.
Externamente são necessários os subsídios dos seguintes órgãos:
Secretaria de Economia do Distrito Federal, Câmara Legislativa do
Distrito Federal e o Tribunal de Contas do Distrito Federal com o
detalhamento das informações dos servidores.
Além destes mencionados, deve-se incluir neste processo a empresa
contratada para rodar os cálculos da avaliação.
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ETAPAS
As etapas relatadas foram baseadas na estrutura do processo
da avaliação atuarial 2020, a tabela abaixo detalha as etapas
com descrições das atividades e os responsáveis pela sua
execução.
Optou-se por estabelecer prazo para o cumprimento das etapas,
tendo em vista que estas seguem uma sequência encadeada.
Para a entrega da avaliação atuarial em tempo hábil, faz-se
necessário empreender um esforço conjunto entre os
responsáveis na execução das etapas de sua competência.
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* Prazo estabelecido para envio das informações em dias úteis.
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SIGLAS UTILIZADAS
CLDF - Câmara Legislativa do Distrito Federal
DIRIN - Diretoria de Investimentos
DIAFI - Diretoria de Administração e Finanças
DIPREV - Diretoria de Previdência
TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEEC - Secretaria de Economia do Distrito Federal
SPREV – Secretaria de Previdência
UAT - Unidade de Atuária
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FLUXO AVALIAÇÃO ATUARIAL
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CONTATOS
Endereço
SCS Quadra 09, Torre B, 5º andar, Edifício Parque Cidade
Corporate, Asa Sul, Brasília/DF CEP: 70308 200

E-mail
unidadeatuaria@iprev.df.gov.br

Telefone
(61) 3105-3402

