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1 Informações Gerais

Campo Preenchimento
Número de Matrícula da EFPC 00241
Número de CNPB do Plano de Benefícios 2010003683
Tipo de Avaliação Atuarial 1
Fato Relevante 0
Justificativa Nulo
Data da Avaliação 20191231
Data do Cadastro 20191231
Número de CPF do Atuário 86955713787
Duration do passivo do plano de benefícios 147

Observação sobre a Duration do Passivo
A duration informada corresponde à Duração do Passivo dos benefícios de renda continuada vigentes em 2019, 
dimensionada conforme Portaria PREVIC nº 86/2019.
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2 Grupos de Custeio

Campo Preenchimento
Tipo de grupo de custeio 0
Identificação do grupo de custeio 1102
Número do grupo de custeio 1
Nome do grupo de custeio MOEDAPREV
Quantidades de participantes ativos 545
Valor da folha de salário 67664196,08
Quantidade de meses de contribuição 58
Quantidade de meses para aposentadoria 217
Valor do patrimônio de cobertura 56.100.438,46          
Valor da Insuficiência de cobertura 0
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2.1. Patrocinadores ou Instituidores

Campo Preenchimento
Tipo de patrocinador ou instituidor 1
CNPJ do patrocinador ou instituidor 34164319000506
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2.3. Benefícios
AUXILIO-DOENCA

Campo Preenchimento
Identificador do Benefício 9542
Quantidade de Benefícios Concedidos 0
Valor médio do Benefício 0
Idade média 0
Valor do custo anual 0
Taxa percentual do custo anual 0,00
Valor dos Benefícios Concedidos de Contribuição Definida - Saldo de contas dos Assistidos 0
Valor atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 0
Valor atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 0
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Patrocinador 0
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Participantes 0,00
Valor dos Benefícios a Conceder Programado 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Patrocinador 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Participantes 0
Valor atual dos Benefícios a Conceder Não Programados 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Patrocinador 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Participantes 0
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição de Capitais de Cobertura 0
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição Simples 0

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Campo Preenchimento

Identificador do Benefício 9543
Quantidade de Benefícios Concedidos 0
Valor médio do Benefício 0
Idade média 0
Valor do custo anual 0
Taxa percentual do custo anual 0,00
Valor dos Benefícios Concedidos de Contribuição Definida - Saldo de contas dos Assistidos 0
Valor atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 0
Valor atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 0
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Patrocinador 0
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Participantes 0
Valor dos Benefícios a Conceder Programado 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Patrocinador 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Participantes 0
Valor atual dos Benefícios a Conceder Não Programados 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Patrocinador 0
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Participantes 0
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição de Capitais de Cobertura 0
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição Simples 0
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APOSENTADORIA PROGRAMADA
Campo Preenchimento

Identificador do Benefício 9544
Quantidade de Benefícios Concedidos 16
Valor médio do Benefício 1.266,02                       
Idade média 61
Valor do custo anual 0,00
Taxa percentual do custo anual 0,00
Valor dos Benefícios Concedidos de Contribuição Definida - Saldo de contas dos Assistidos -                               
Valor atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 4.133.536,87                
Valor atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 0,00
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Patrocinador 24.904.829,17              
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Participantes 26.657.995,07              
Valor dos Benefícios a Conceder Programado 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Patrocinador 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Participantes 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder Não Programados 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Patrocinador 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Participantes 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição de Capitais de Cobertura 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição Simples 0,00

PENSÃO POR MORTE
Campo Preenchimento

Identificador do Benefício 9545
Quantidade de Benefícios Concedidos 3
Valor médio do Benefício 573,08                          
Idade média 40
Valor do custo anual 0,00
Taxa percentual do custo anual 0,00
Valor dos Benefícios Concedidos de Contribuição Definida - Saldo de contas dos Assistidos 0,00
Valor atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 0,00
Valor atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 404.077,35                   
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Patrocinador 0,00
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Participantes 0,00
Valor dos Benefícios a Conceder Programado 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Patrocinador 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Programado - Participantes 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder Não Programados 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Patrocinador 0,00
Valor das Contribuições Futuras de Benefício Não Programado - Participantes 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição de Capitais de Cobertura 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição Simples 0,00
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2.4 Provisões matemáticas a constituir e contratos do grupo de custeio

Campo Preenchimento
Origem das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Contabilização das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Patrocinador -                     
Prazo Remanescente - Patrocinador 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Participante -                     
Prazo Remanescente - Participante 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Assistido -                     
Prazo Remanescente - Assisitido 0

Campo Preenchimento
Origem das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0,00
Contabilização das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Patrocinador -                     
Prazo Remanescente - Patrocinador 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Participante -                     
Prazo Remanescente - Participante 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Assistido -                     
Prazo Remanescente - Assisitido 0
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2.5 Fonte dos Recursos

Campo Preenchimento
Data de início da vigência 20200401
Valor das Contribuições Normais 5.074.814,00           
Percentual de Contribuição Normal 7,50                         
Origem do Custo Extraordinário 0,00
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial 0,00
Valor utilizado dos Fundos -                          
Valor das Contribuições Normais 5181214,00
Percentual de Contribuição Normal 7,66
Origem do Custo Extraordinário 0,00
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0,00
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial 0,00
Valor utilizado dos Fundos -                          
Valor das Contribuições Normais -                          
Percentual de Contribuição Normal 0
Origem do Custo Extraordinário 0,00
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0,00
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial 0,00
Valor utilizado dos Fundos -                          
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Campo Preenchimento

Principais riscos

Para a parcela BD, tem-se os riscos atuariais inerentes à essa modalidade, compreendendo possíveis descolamentos das 
hipóteses econômicas, financeiras, biométricas, e demográficas no longo prazo. Já para a parcela CD, não há riscos atuariais, 
mas tão somente riscos financeiros.

Para mitigar os riscos atuariais do plano valem as recomendações: acompanhamento regular da adequação das hipóteses 
adotadas na mensuração dos compromissos, mediante realização de testes regulares de aderência das hipóteses. 

Nesse sentido,salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins da Avaliação Atuarial de 2019 do Plano,foram aprovadas 
pela CIFRÃO,sendo subsidiadas pelos testes de aderência das hipóteses e premissas atuariais executados por esta 
Consultoria,cujos resultados foram formalizados à Entidade por meio de Estudos Específicos.

Solução para insuficiência de 
cobertura

Em 31.12.2019, as provisões matemáticas do grupo de custeio em análise estão cobertas pelo respectivo patrimônio de 
cobertura.
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3 Resultado do Plano

Campo Preenchimento
Resultado do Exercício 0
Déficit Técnico 0
Superávit Técnico 0
Valor da Reserva de Contingência 0
Valor da Reserva Especial 0
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4 Parecer atuarial do plano

Campo Preenchimento

Qualidade da base cadastral
A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela CIFRÃO encontra-se posicionada em 31.12.2019. A 
referida base de dados foi submetida a testes de consistência e, após ratificações/retificações da Entidade, em relação 
às possíveis inconsistências verificadas, os dados foram considerados suficientes para fins da Avaliação Atuarial.

Variação do resultado
Não houve variação do resultado no exercício encerrado. Assim, como no ano anterior, o plano MoedaPrev apresenta 
equilíbrio entre as provisões matemáticas e o respectivo patrimônio de cobertura, não havendo registro de déficit ou 
superávit em 31.12.2019.

Natureza do resultado O Plano MoedaPrev não registra déficit ou superávit em 31.12.2019.

Solução para equacionamento de 
déficit

Não há déficit.

Adequação do método de 
financiamento

O método atuarial empregado na avaliação dos compromissos do plano observa a legislação, as características da 
massa abrangida na avaliação e o regulamento do plano de benefícios avaliado.
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Campo Preenchimento

Outro fato relevante

À exceção das hipóteses de Taxa de juros e Inflação futura, para essa avaliação foram mantidas as demais hipóteses atuariais vigentes em 2018, objeto 
do Estudo de Adequação das Hipóteses Atuariais dos Planos MOEDAPREV e PBDC (Relatório RN/CIFRÃO nº 001/20120 de 06.01.20120.

Para a taxa de juros do Plano MOEDAPREV, o estudo específico  registra que  em função do processo de migração envolvendo o Plano PBDC e o 
Plano MoedaPrev, recomenda-se a utilização da mesma taxa de juros atuarial para ambos os planos administrados pela CIFRÃO, considerando o 
intervalo entre o limite inferior de 4,10% ao ano, inclusive, e a taxa de 4,80% ao ano apurada no estudo do Plano PBDC, inclusive.Portanto, conforme 
aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade,  a taxa de juros atuarial foi alterada de 5,0% para 4,8% ao ano. 

Quanto aos Regimes Financeiros e Métodos Atuariais, manteve-se nessa avaliação, o Regime de Capitalização e Método de Capitalização Financeira 
para os Benefícios Programados e para a parcela dos benefícios de riscos decorrente da conversão do saldo de conta e o Regime de Repartição 
Simples para o Benefício de Auxílio-Doença e o Regime de Repartição de Capitais de Cobertura para a parcela de benefício definido da aposentadoria 
por invalidez e da pensão por morte de Participante.

A provisão matemática de Benefícios a Conceder dessa avaliação foi identificada à soma dos saldos de conta individuais da base cadastral 
disponibilizada pela Cifrão. A provisão matemática de Benefício Concedido foi identificada aos valores das Contas Benefício de Risco e Programado, 
avaliadas por equivalência atuarial segundo a regra regulamentar em 31.12.2019.

Cumpre registrar, ainda, que nessa avaliação atuarial não foram previstos quaisquer reflexos decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
firmado entre a PREVIC e a Casa da Moeda do Brasil (CMB) e a Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil (Cifrão), aprovado pela Diretoria 
Colegiada da PREVIC, durante a 19ª Sessão Extraordinária de 09/12/2014, cuja via original foi encaminhada a Cifrão pelo Ofício 
3874/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 17/12/2014 e publicada no Diário Oficial da União em 19/12/2014, no qual foram relacionados os procedimentos 
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3874/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 17/12/2014 e publicada no Diário Oficial da União em 19/12/2014, no qual foram relacionados os procedimentos 
previstos para a divulgação, abertura e efetivação do processo de migração voluntária do PBDC para este plano de benefício. Assim, após atendidas 
todas as exigências do órgão regulador e fiscalizador, registradas em pareceres emitidos em 2018 e 2019, foi publicada no Diário Oficial da União, de 
13.12.2019,  a Portaria PREVIC nº 1.077/2019, que autorizou as alterações propostas no Regulamento do Plano de Benefício Definido – PBDC e no 
regulamento do Plano MoedaPrev, ambos administrados pela Cifrão – Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil, que abrangem as 
disposições sobre o processo migratório entre o PBDC e o MoedaPrev, com início previsto para 03/2020.

Ressalta-se que no fim do processo de migração será realizado novo estudo com o objetivo de apurar os resultados do processo migratório, 
considerando o plano originário (PBDC) e o plano receptor (MoedaPrev), bem como estabelecimento dos ajustes necessários quanto ao custeio dos 
referidos planos. 

Ante o exposto, até que seja finalizado o processo de migração, deverá ser observado para 2020, com exceção do custeio administrativo, o Plano de 
Custeio vigente em 2019,  com as seguintes destinações das contribuições normais a partir 1º de abril: 76% como contribuição básica, para crédito nos 
saldos de conta; 16% como contribuição de risco, sendo 52% para crédito no Fundo de Risco e 48% no Fundo Atuarial; e por último, 8% de contribuição 
administrativa, destinado ao PGA.
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Para 2020, foi definido pelos órgãos estatutários da Cifrão,  a redução da taxa de carregamento administrativo de 9% para 8% das contribuições normais 
recolhidas e a instituição de Taxa de Administração equivalente a 0,47% do patrimônio do plano, a qual se manterá até que seja finalizado o processo de 
migração, quando será realizado novo estudo apurando-se os resultados do processo migratório, considerando o plano originário e o plano receptor, 
bem como o estabelecimento dos ajustes necessários quanto ao custeio do plano originário (PBDC) para os eventuais participantes e assistidos 
remanescentes e patrocinadoras. 

Por fim, em consonância com o Art. 6º da Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, registra-se que o limite anual de recursos destinados à gestão 
administrativa dos planos de benefícios previdenciais geridos pela CIFRÃO, sujeita à Lei Complementar n° 108, de 29/05/2001, será de 9% da soma 
das contribuições e dos benefícios desse plano no exercício a que se referir.

O Plano MoedaPrev tem patrimônio independente e não é solidário com nenhum outro plano administrado pela CIFRÃO.
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Campo Preenchimento

Regra de reversão e constituição

Os Fundos de caráter coletivo existentes no Plano MoedaPrev contemplam: Fundo de Risco, destinado a suportar os benefícios de 
risco do MoedaPrev não cobertos pelo saldo de conta, Fundo Atuarial destinado a suportar eventuais riscos atuariais do plano e 
Fundo de Ajuste de Benefício, destinado a ajustar monetariamente os Benefícios Concedidos.

Com a revisão regulamentar e o início do processo de migração, foram especificadas na Nota Técnica Atuarial do Plano 
MoedaPrev, submetida à PREVIC, as regras de constituição (origem dos recursos) e de reversão, os critérios de segregação entre 
os participantes e assistidos migrados (Plano de Origem) e a massa inscrita no MoedaPrev (Plano de Destino) na data da migração 
e, por fim, os critérios de alocação e destinação/utilização no plano de destino, de cada um dos fundos coletivos existentes no 
MoedaPrev, cabendo destacar em relação aos fundos a serem extintos.
- Fundo Atuarial: para mitigar os riscos atuariais da massa vinculada ao MoedaPrev, o Fundo Atuarial permanecerá sendo creditado 
de 48% das Contribuições de Risco, então fixadas em 16% das contribuições normais além de outros recursos não utilizado, como 
o saldo remanescente do patrocinador não computado no resgate, até a data efetiva da migração, quando cessam-se os créditos 
referentes aos 48% das Contribuições de Risco, sendo mantidas as parcelas remanescentes do patrocinador alocadas no Fundo 
Atuarial), que será renomeado de Fundo de Recursos Remanescentes do Patrocinador, cuja utilização será por ele definida, e o 
valor residual, correspondente a alocação dos 48% da contribuição de risco, será transferido para o Fundo de Risco, para maior 
garantia desses compromissos. 
- Fundo de Ajuste de Benefício: como os recursos alocados nesse fundo têm natureza de resultado, posto que constituído pela 
diferença entre a Conta Atuarial (Conta Benefício atualizada exclusivamente pela Rentabilidade do Plano) e a Conta Benefício 
atualizada pela menor taxa entre a Rentabilidade do Plano e o IMP, acrescido da equivalente mensal da taxa de juros atuarial do 
plano, não é possível sua utilização, exclusivamente, para o fim a que foi destinado. Assim, na data efetiva da migração, o referido 
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plano, não é possível sua utilização, exclusivamente, para o fim a que foi destinado. Assim, na data efetiva da migração, o referido 
Fundo será extinto e eventuais recursos ali registrados serão revertidos para resultado do Plano MoedaPrev e o tratamento a ser 
conferido a esse resultado deverá observar o especificado a seguir: 

I - Em caso de superávit: a Reserva de Contingência (a parcela do fundo que corresponderia à Reserva de Contingência) deverá 
ser alocada em fundo previdencial, com destinação específica ao grupo do Plano MoedaPrev que lhe deu causa (participantes, 
assistidos e patrocinadoras), e a finalidade do fundo deverá manter a mesma finalidade da Reserva de Contingência, qual seja, a 
garantia dos benefícios contratados (proteção contra eventual déficit apurado para a referida massa). A Reserva especial, se houver 
(a parcela do fundo que corresponderia à Reserva Especial), deverá ser segregada entre as patrocinadoras, de uma lado, e os 
participantes e assistidos, de outro, observada a proporção contributiva do período em que se deu a sua constituição, a partir das 
contribuições normais vertidas nesse período. Os valores decorrentes de eventual Reserva Especial também deverão ser alocados 
em fundos (participantes e assistidos x patrocinadoras) e sua destinação deverá observar o que estabelece a legislação de 
regência. 

II - Em caso de déficit: Eventual resultado deficitário apurado no Plano MoedaPrev deverá ser equacionado pela massa que lhe deu 
causa e pelas patrocinadoras do plano quando da concretização da operação e deverá ser controlado separadamente no âmbito do 
plano de destino, de modo que não traga qualquer afetação à massa de participantes optantes. Observar que para a definição dos 
montantes do déficit que cabem aos participantes/assistidos que lhe deram causa, de um lado, e patrocinadoras, de outro, deve ser 
"observada a proporção contributiva em relação às contribuições normais vigentes no período em que for apurado o resultado", ou 
seja, deve-se considerar as contribuições normais previstas no regulamento e no plano de custeio do plano.” 
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