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 1. INTRODUÇÃO
 Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para 
manutenção do PREVIBEL - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Bela Vista do Paraíso - PR, em consonância com a Constituição Federal, Plano de 
Benefícios descrito a seguir e critérios atuariais internacionalmente aceitos, com base 
em dados cadastrais fornecidos.
 Os resultados apresentados contemplam as mudanças paramétricas do 

Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, com a implementação dos dispositivos 
das Emendas Constitucionais 20, 41, 47 e 70.
 Considerando que a aplicação das novas normas e procedimen-
tos atuariais previstos na Portaria 464 de 19 de novembro de 2018 é facultativa 
para esta avaliação atuarial adotamos as normas previstas na Portaria MPS nº 
403/2008.
 Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica 
Atuarial, enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme 
previsto no §1º, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008, 
alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014.
 2. ORIGEM E DATA BASE DOS DADOS
 Esta avaliação considera como participantes do plano previden-
ciário, os servidores ativos e inativos, titulares de cargo efetivo de Bela Vista 
do Paraíso - PR e seus dependentes legais. Os dados cadastrais fornecidos 
pelo RPPS, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês 
de dezembro de 2018.
 Para avaliação dos dados, o cadastro dos servidores ativos, 
aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação 
Atuarial, foram comparados com os padrões mínimos e máximos aceitáveis 
na data da avaliação. Os principais tópicos analisados foram:
Cadastro de Ativos
• Número de Servidores; • Data de Nascimento; • Sexo;
• Cargo;  • Data de Admissão na Prefeitura;
• Valor da Remuneração.
Cadastro de Aposentados e Pensionistas
• Número de Inativos; • Data de Nascimento; • Sexo;
• Tipo do Benefício; • Valor do Provento Mensal
 Os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admis-
são na Prefeitura foram informados na base de dados. Portanto, nesta avalia-
ção não foi adotada estimativa de tempo de serviço anterior à admissão.


