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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Previdência 
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social 

Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos
 
 

MINUTA DE PORTARIA [SPREV-SRPPS] /ME Nº [NN], DE [DIA] DE [MÊS] DE [ANO]

 
 
Apagar as Notas Explicativas para a finalização do documento.
Devido à necessidade de deixar a data do ato normativo editável no SEI/ME, após gerar a Portaria final a partir desta minuta, será
necessário que o usuário realize os seguintes procedimentos nesta seção do documento:
a) apagar "MINUTA DE";
b) inserir a sigla da unidade;
c) preencher o número da Portaria igual ao número gerado na árvore do processo (É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE
NUMERAÇÃO DIVERGENTE);
d) preencher a data no formato "[DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] de [ANO]";
e) apagar esta nota explicativa; e
f) salvar o documento.
Caso a Portaria seja da área de pessoal, utilizar o tipo de documento Portaria de Pessoal.
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de apresentação
do Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial
- DRAA relativo ao exercício de 2021.  

 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, no uso das atribuições que
lhe conferem a alínea “a” do inciso II do art. 71 e o art. 180 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de
abril de 2019, e o inciso VII do art. 1º da Portaria ME nº 117, de 26 de março de 2019, e tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, na alínea
"b" do inciso XVI e no inciso I do § 6° do art. 5º da Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 2008,
RESOLVE:

Art. 1º  Fica prorrogado para 30 de abril de 2021 o prazo para encaminhamento à Secretaria de Previdência do
Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, previsto no inciso I do § 6° do art. 5° da Portaria
MPS n° 204, de 10 de julho de 2008, relativo ao exercício de 2021.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

 

 

BRUNO BIANCO LEAL

Secretário Especial de Previdência e Trabalho
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Documento assinado eletronicamente por David Pinheiro Montenegro, Auditor(a) Fiscal, em
16/03/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14365979 e o
código CRC 647B605C.

 

Referência: Processo nº 10133.100282/2021-25. SEI nº 14365979

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

