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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 08/2013 

 

Data:  25/05/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Rosangela Pereira de Lima – Diretora de Contabilidade – 

Assistente da Presidência, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, 

Debora Ribeiro Duarte – Diretora do Departamento Pessoal e Roberto 

Franco Pereira – Atuário. 

Participantes Covidados: Jorge de Almeida Mussauer Segundo – Assessor 

de Gabinete e Igor Hermann Scheidt de Menezes Reis – Assistente da 

Presidência. 

Às dez horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil e treze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supra mencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

1)  Negociação de Dívida Prefeitura com o IPMDC 

 

Resquestando a palavra, o Sr. Roberto Franco, a pedido da Presidente, passou 

a relatar os atuais procedimentos para levantamento das dívidas patronais 

(PMDC e CMDC), consoante disposto na Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013. 

 

Pelo supra referido documento, a partir de agora, as novas administrações de 

governos estaduais e municipais, eleitas em 2012, podem parcelar em até 240 

meses as contribuições não recolhidas aos regimes próprios relativas às 

competências até outubro de 2012.  
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O prazo para o pagamento das contribuições descontadas dos servidores e 

não repassadas aos regimes, assim como para parcelamentos de débitos pela 

utilização indevida de recursos previdenciários, é de 60 meses. Em ambos os 

casos, permanece como limite a competência outubro de 2012 e, excetuando a 

previsão legal do parcelamento das competências até outubro de 2012, a regra 

geral da vedação ao parcelamento das contribuições descontadas dos 

servidores e não repassadas permanece. 

 

Além dessas novas orientações, a portaria estabelece o Demonstrativo de 

Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR), que irá substituir o 

Demonstrativo Previdenciário e o Comprovante de Repasse, dois documentos 

atualmente encaminhados pelos entes ao Ministério da Previdência Social. O 

documento aperfeiçoa ainda as diretrizes aplicáveis às avaliações e 

reavaliações atuariais dos regimes próprios, que são fundamentais na busca do 

equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes que se apresentem em situação 

deficitária. 

 

Para a quantificação dos valores a serem negociados foram disponibilizados os 

servidores Mariana Machado, Roberto Franco Pereira e Rosangela Pereira de 

Lima. 

 

2) Segregação de Massa 

Ainda com a palavra, o Sr. Roberto Franco, discorreu que a partir da primeira 

Reforma da Previdência Social, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 

20, e com base na Lei Federal nº 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais 

para a organização e o funcionamento dos RPPS’s, gera-se a obrigação de se 

seguir normas gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir o 

equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

3 

 

A Portaria MPS nº 403/08 estabelece parâmetros técnicos para a realização 

dos cálculos atuariais que atestam o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

Caso a avaliação atuarial aponte déficit, este deverá ser equacionado por 

segregação da massa de segurados ou por um plano de amortização, podendo 

ser através de alíquotas de contribuição suplementares ou de aportes 

periódicos preestabelecidos. 

O equacionamento do déficit atuarial pela segregação da massa de segurados, 

na forma permitida pela Portaria MPS nº 403/08, consiste na criação de dois 

planos previdenciários independentes, um financiado pelas patrocinadoras em 

regime de caixa, e outro capitalizado e equilibrado financeira e atuarialmente. 

A ideia deste modelo é que o ente federativo assuma a responsabilidade pelo 

pagamento dos benefícios do grupo de segurados mais antigo que, 

teoricamente, geram mais obrigações e menos receitas para o sistema 

previdenciário, deixando a massa mais jovem e menos onerosa sob 

responsabilidade do RPPS. 

Como a massa de segurados do ente federativo é fechada, sem o ingresso de 

novos servidores, as obrigações previdenciárias deste grupo tendem a reduzir 

ao longo do tempo, até a eventual extinção da massa, restando então apenas o 

grupo de segurados custeados pelo regime de previdência, que apresentará 

equilíbrio financeiro e atuarial. 

A Portaria estabelece também que os planos deverão ser totalmente 

independentes, sendo vedada a transferência de recursos, obrigações ou 

segurados entre os planos. Na implantação da segregação de massa deverá 

ser feita a separação financeira, orçamentária e contábil dos planos. 

O déficit atuarial do RPPS também pode ser equacionado através do 

estabelecimento em lei de uma alíquota de contribuição suplementar ou 

aportes periódicos dos seus patrocinadores. 
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Para garantir o equilíbrio atuarial do sistema é necessário que o valor presente 

das contribuições suplementares ou aportes futuros seja, no mínimo, 

equivalente ao déficit atuarial calculado. 

Existem diversos métodos atuariais clássicos de financiamento aplicados no 

custeio de sistemas previdenciários, como por exemplo, os métodos de Crédito 

Unitário Projetado (PUC), Prêmio Nivelado Individual (PNI) e Idade de Entrada 

Normal (IEN), Agregado,  dentre outros, sendo este último o utilizado pelo 

IPMDC 

Os valores das alíquotas ou dos aportes também podem ser estabelecidos a 

partir da análise do fluxo de receitas e despesas futuras, permitindo que o 

plano de amortização melhor se ajuste à realidade do RPPS. É importante 

destacar também que o plano de amortização deverá estar fundamentado na 

capacidade orçamentária e financeira do ente federativo. 

Independentemente do método de financiamento adotado é fundamental que 

os regimes próprios busquem o equacionamento de seus déficits atuariais, 

respeitando suas características e a capacidade financeira e econômica do 

Ente federativo. 

 

3) Avaliação Econômico-Financeira  

O COPOM – Comitê de Política Monetária anunciou a elevação da taxa básica 

de juros da economia brasileira em 0,50 ponto percentual, para 8,00% ao ano. 

A maioria dos analistas do mercado financeiro trabalhava com a hipótese de a 

taxa ser elevada em apenas 0,25 ponto percentual, contudo a curva de juros 

futuros projetava uma alta de 0,50 ponto percentual. A decisão, ao contrário da 

última reunião, foi unânime e sem viés. 
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Após a reunião a autoridade monetária soltou o seguinte comunicado onde 

afirma que ”essa decisão contribuirá para colocar a inflação em declínio e 

assegurar que essa tendência persista no próximo ano”. Na próxima semana 

será divulgada a ata da reunião, onde se poderá colher maiores informações a 

cerca das expectativas dos participantes da reunião. 

Inflação 

A inflação é o centro da preocupação, do mercado bem como do governo, tanto 

que na semana passada o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, 

assegurou que o Banco Central faria o que fosse preciso, “com a devida 

tempestividade” para fazer com que a inflação recue para os níveis desejados 

no segundo semestre deste ano. O IPCA, utilizado como base para o sistema 

de metas de inflação do governo, ficou em 0,55% em abril, bem acima do 

índice registrado no mês de março. O IPCA apresentou variação muito superior 

ao que o mercado esperava, contudo, recuou abaixo do teto da meta do 

governo no acumulado dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o índice 

oficial de inflação do governo registrou 6,49%, contra 6,59 % de março – o teto 

da meta de inflação é de 6,50%. 

Crescimento econômico 

O IBGE divulgou o PIB do primeiro trimestre de 2013 na manhã do dia 29/05. O 

crescimento de 0,6% no período, na comparação com o quarto trimestre de 

2012, veio abaixo da expectativa do mercado, contudo ainda foi o maior dos 

últimos tempos. 

Expectativa 

Com esta decisão do Copom, alguns segmentos do mercado acreditam em 

uma possível alta da bolsa de valores, pois avaliam que a autoridade monetária 

tem como foco a execução da politica monetária, ou seja, o controle da 

inflação, Desta forma o mercado começa a precificar a curva de juros para 
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baixo, fato notado no dia em que o Copom anunciou a sua decisão, o que é 

muito positivo para ações e para os fundos atrelados, principalmente, a índice 

de inflação como o IMA. É importante entender que a atual curva de juros está 

muito inclinada. A inclinação da curva de juros de mercado mais vertical indica 

taxa básica baixa (expansionista). Quanto menos vertical a curva (juros longos 

caindo), tendendo para plana, indica que a taxa básica está próxima do correto. 

A taxa de juro de mercado de longo prazo é a base para a tomada de decisão 

na fixação da taxa básica. A taxa de longo prazo é maior em países com déficit 

nominal e má qualidade na gestão dos gastos públicos (poupança e 

investimentos públicos pequenos em relação ao PIB). A credibilidade e 

confiança passadas pela autoridade monetária (e governo) também influencia a 

curva de juros. Uma oposição política forte e com propostas demagógicas 

influencia negativamente a curva de juros de mercado. 

O momento atual é complicado pelo baixo crescimento, junto com inflação alta, 

dois dos pilares de uma situação típica de recessão, ou seja, diminuição das 

atividades econômicas e aumento dos índices de desemprego, além da 

inflação, além da falta de instrumentos institucionais que regulem a economia, 

também conhecido “estagflação”. 

A decisão de elevação da Selic em 0,50% p.p. foi avaliada como um sinal de 

que o Banco Central vai privilegiar a manutenção dos pilares da politica 

monetária e isso é benéfico para o mercado como um todo. 

4) Assuntos Gerais: Foi marcada a próxima reunião do Comitê de 

Investimentos para o dia 25 de maio de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

--------------------------------------------------               -------------------------------------------------- 

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                          Assessor Especial                                              
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---------------------------------------------------------      -------------------------------------------------- 

Rosangela Pereira de Lima                       Debora Ribeiro Duarte 

Diretora de Contabilidade                            Diretora do Departamento Pessoal 

 

 

 

-----------------------------------------------------          ------------------------------------------------------ 

Jorge de Almeida M. Segundo                 Igor Hermann S. de Menezes Reis   

Ass. Gabinete (convidado)                          Assist. Presidência   (convidado) 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Roberto Franco Pereira 

Atuário - Secretário 
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