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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 10/2013 

 

Data: 28/06/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista , Rosângela Pereira de Lima - Diretora 

de Contabilidade e Roberto Franco Pereira – Atuário e Secretário. 

Participantes Convidados: Maurício Saber Ribeiro – Controlador Interno, Igor 

Hermann Scheidt de Menezes Reis – Assistente da Presidência. 

Às dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e treze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

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

1) Portaria MPS Nº 307 DE 20/06/2013 

Abrindo a reunião, a Dra. Raquel passa a palavra a Dra. Rosangela a fim de 

comentar a principais alterações dispostas na  Portaria MPS nº 307/2013 de 

21/06/2013. Assim, tomando a palavra, a Dra Rosangela expõe que a referida 

Portaria modificou algumas das regras aplicáveis aos parcelamentos de débitos 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios com seus RPPS, definidas nos 

artigos 5º e 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008. Dentre essas alterações, 

destacou: 

a) O prazo do parcelamento especial do artigo 5º-A foi estendido até a 

competência fevereiro de 2013. 
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b) A mudança expressiva no inciso II do artigo 5º não sendo mais permitida a 

formalização dos parcelamentos com base na regra do RGPS (SELIC). A partir 

da vigência da Portaria MPS nº 307/2013 todos os parcelamentos precisarão 

prever índice oficial de atualização e taxa de juros, definidos em lei do ente, 

tendo a meta atuarial como limite mínimo. 

c) As prestações vencidas deverão ter previsão obrigatória de multa (inciso IV). 

d) Foi criada a autorização a ser fornecida ao agente financeiro (Banco do 

Brasil), para débito na conta do FPE/FPM, caso as prestações não sejam 

pagas no vencimento. Essa autorização será obrigatória para a aceitação de 

todos os termos com vinculação do FPE/FPM (artigo 5º-A, § 5º ou art. 5º § 3º). 

e) Passa a prever as situações de rescisão do parcelamento especial (§ 7º do 

artigo 5º-A) 

Ainda, segundo opinião da Diretora de Contabilidade, com a publicação da 

Portaria MPS 307/2013, poderão ser incluídos no parcelamento especial dos 

débitos previdenciários com os Regimes Próprios de Previdência Social 

(RPPS), os débitos até a competência de fevereiro de 2013. Dessa forma, os 

Municípios que possuem débitos com os RPPS e que já parcelaram ou 

pretendem parcelar estes débitos devem ficar atentos a esta mudança. 

 

2) Negociação do Déficit de Patrocinadora 

Tomando a palavra, o Sr. Roberto Franco, em função dos esclarecimentos 

prestados pela Dra. Rosangela, passou a evidenciar a necessidade de se 

alterar todas as planilhas de cálculo de dívidas já levantadas. Pelo o exposto, 

segundo seu entendimento, dita medida terá como conseqüência um custo 

financeiro menor para as patrocinadoras, uma vez que a correção monetária 
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sairá de SELIC para IPCA, e os juros de 1% ao mês passarão para 0,5% ao 

mês. 

 

3) Avaliação Econômico-Financeira 

 

Os economistas dos bancos elevaram pela segunda semana seguida a sua 

projeção para o índice de inflação oficial do governo medido pelo IPCA para 

2013. Por outro lado, reduziram a sua estimativa para o crescimento da 

economia brasileira para este ano e para 2014.  Estas informações constam do 

Relatório de Mercado – FOCUS, publicado semanalmente pelo Banco Central 

do Brasil baseado em pesquisa junto aos economistas de 100 instituições 

financeiras do mercado. 

 

PIB 

 

Os analistas das instituições financeiras reduziram, a sua projeção para o PIB – 

Produto Interno Bruto brasileiro em 2013 de 2,49% para 2,46%. A estimativa 

para a produção industrial brasileira de 2013, em contrapartida, foi elevada 

pelos analistas do mercado financeiro, de 2,50% para 2,56%. 

 

Para 2014, a projeção dos economistas dos bancos para o crescimento da 

economia brasileira medida pelo PIB, recuou de 3,20% para 3,10%. Já a 

estimativa para a produção industrial para 2014 também recuou foi elevada de 

3,20% para 3,10%. 

 

Inflação 

 

Os analistas do mercado financeiro elevaram, mais uma vez, a sua estimativa 

para o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo para 2013 de 5,83% 
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para 5,86%. Para 2014, os economistas dos bancos mantiveram, pela sexta 

semana seguida, a sua projeção para o índice oficial que baliza as metas para 

a inflação do governo em 5,80%. 

 

Inflação de curto prazo 

 

As instituições financeiras classificadas como Top 5, em razão de 

apresentarem a melhor média de acertos em sua projeção, mantiveram em 

0,36% a sua estimativa para o IPCA de junho. Para o índice de inflação de 

julho, os analistas do mercado financeiro que mais acertam a sua projeção, 

reduziram a sua projeção para o IPCA de 0,31% para 0,26%. 

Para a expectativa em relação ao índice de inflação acumulada para os 

próximos 12 meses a projeção dos analistas do mercado financeiro recuou de 

5,69% para 5,66%. 

 

Juros 

 

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a sua projeção para a taxa 

básica de juros da economia em 9,00% ao ano para 2013 e 2014. 

 

A realocação de recursos dos investidores estrangeiros, que abrangeu todos os 

mercados emergentes, acontece em um momento de reavaliação das 

expectativas de inflação no mercado brasileiro. No primeiro momento, o reflexo 

mais direto, além da desvalorização do real, foi o reforço da expectativa da alta 

da taxa Selic por parte dos investidores, manifestado numa significativa 

abertura (alta) das taxas dos ativos. A esperada acomodação sazonal dos 

índices inflacionários para meados do ano pode assegurar alguma flexibilidade 

à equipe econômica na condução da política de juros. Até lá, os ajustes no 

cenário externo e os demais indicadores econômicos devem continuar afetando 

o ritmo da volatilidade. 
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4) Assuntos Gerais:   

4.1-  Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 

12 de julho de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                       Mariana Machado de Azevedo 

 Diretora de Contabilidade                           Economista 
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-----------------------------------------------------            

Roberto Franco Pereira                                  

Atuário - Secretário                                           

 

 

 

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

Igor Hermann S. de M. Reis                       Maurício Saber Ribeiro                                    

Assessor de Gabinete (Convidado)             Controlador Interno  (Convidado) 
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