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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 15/2013 

 

Data: 05/09/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Rosangela 

Pereira de Lima – Diretora de Contabilidade, Débora Ribeiro Duarte – 

Diretora de Departamento Pessoal, Mariana Machado de Azevedo – 

Economista e Roberto Franco Pereira – Atuário e Secretário. 

Às quatorze horas do dia cinco de setembro 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) Fundo PIATÃ – Dando início aos trabalhos, a Dra. Raquel apresenta 

relatório sobre a sua ida a sede da Incentivo Investimentos, na capital paulista, 

no dia 03 de setembro deste ano. Representaram também o Instituto os 

servidores Mariana Machado de Azevedo e Roberto Franco Pereira. As 

conversas e tratativas foram devidamente anotadas e apensadas a presente 

ata. De uma forma geral, segundo seu entendimento, a Incentivo vem 

administrando de forma suficiente o fundo PIATÃ, recuperando paulatinamente  

a carteira de forma inequívoca. A rentabilidade da carteira tem alcançado 

índices bastante expressivos, acima da maioria dos investimentos em renda 

fixa. Não obstante os presentes fatos, caberá ao IPMDC e ao demais quotistas 

investidores melhor e maior controle das atividades da administradora, de 

forma a buscar maior celeridade nas atividades, de modo a promover, na maior 

brevidade possível, a extinção da carteira, significando não só a recuperação 

dos ativos, como também de venda dos ativos restabelecidos. Para tanto, 

como forma de pressão, mister se faz que os cotistas se agreguem de forma 
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efetiva e procedam as seguintes e principais investiduras: 1) cobrança de 

relatório mensal de atividades; 2) reunião trimestral de cotistas; 3) cobrança 

dos repasses já disponíveis; 4) revisão do atual contrato junto a Incentivo, de 

modo a incentivar maior celeridade na extinção da carteira; 5) celeridade na 

distribuição dos dividendos disponíveis. Em anexo ATA de reunião realizada 

com a Incentivo Investimentos, em 03/09/2013. 

 

2) Negociação e Renegociação da Dívida da PMDC – Com a palavra o 

Sr. Roberto Franco, explana que considerando o disposto na Portaria MPS nº 

402/2008, atualizada pelas Portarias MPS nºs 21/2013 e 307/2013, trata-se de 

medida que visa viabilizar o parcelamento de débitos previdenciários dos 

Municípios com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, sejam 

decorrentes de contribuições patronais ou dos segurados ou de débitos de 

outra natureza. A medida disciplina a possibilidade do parcelamento desses 

débitos em até 240 (duzentos e quarenta) meses para a parte patronal e até 60 

(sessenta) meses para a parte dos segurados. Demais débitos com RPPS não 

decorrentes de contribuições previdenciárias somente poderão ser parcelados 

em até 60 (sessenta) meses. O parcelamento se destina aos Municípios que 

tenham débitos junto ao RPPS, relativos: a) às contribuições sociais patronais, 

incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados sob seu 

serviço, relativas às competências até fevereiro de 2013; (alterado em 

decorrência da publicação da Portaria MPS n° 307/2013) b) às contribuições 

dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição, relativas às 

competências até fevereiro de 2013; (alterado em decorrência da publicação da 

Portaria MPS n° 307/2013) c) Os débitos do ente federativo com o RPPS, não 

decorrentes de contribuições previdenciárias e relativos a períodos até 

fevereiro de 2013; (alterado em decorrência da publicação da Portaria MPS n° 

307/2013). Como preceitos para o parcelamento, temos:  a) Os débitos já 

parcelados e reparcelados podem ser incluídos neste novo parcelamento. b) 
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Aplicação de índice de atualização e de taxa de juros, definidos em lei do ente 

federativo, na consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas 

vincendas e vencidas, com incidência mensal, respeitando-se como limite 

mínimo a meta atuarial; (alterado em decorrência da publicação da Portaria 

MPS n° 307/2013). c) Vencimento da primeira prestação no máximo até o 

último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do termo de acordo de 

parcelamento; (alterado em decorrência da publicação da Portaria MPS n° 

307/2013); d) Previsão das medidas e sanções, inclusive multa, para os casos 

de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 

termo de acordo de parcelamento; e) A lei do ente federativo poderá autorizar a 

redução das multas relativas aos débitos parcelados. f) As prestações do 

parcelamento de que trata este artigo serão exigíveis mensalmente, a partir do 

último dia útil do mês. g) A lei do ente federativo e o termo de acordo de 

parcelamento deverão prever a vinculação de percentual do Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM, mediante autorização fornecida ao agente 

financeiro responsável pela liberação do FPM, concedida no ato de 

formalização do termo, como garantia de pagamento: a. das prestações 

acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu 

vencimento; e b. das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de 

acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento. 

Para a realização do parcelamento especial proposto pela Portaria MPS nº 

21/2013 e Portaria MPS n°307/2013, o Município deverá elaborar termo de 

confissão de dívida e de lei autorizativa em que constem todas as informações 

do débito e do parcelamento, como explicitado nos itens anteriores.  

Ao final, o Sr. Roberto Franco que o prazo máximo para cadastramento dos 

parcelamentos junto ao Sistema CADPREV do MPS será 30 de setembro, 

ficando os servidores, Mariana Machado de Azevedo e Rosangela Pereira de 

Lima, além deste relator, encarregados na realização deste serviço. 
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3 - Avaliação Econômico-Financeira - A projeção de inflação medida pelo 

IPCA para 2013 foi mantida em 5,75%, de acordo com a pesquisa Focus 

divulgada nesta segunda-feira, 29, pelo Banco Central. Há quatro semanas, a 

estimativa estava em 5,87%. Para 2014, a projeção passou de 5,87% para 

5,88%. Há quatro semanas, também estava em 5,88%. A projeção de inflação 

para os próximos 12 meses subiu de 5,78% para 5,83%, conforme a projeção 

suavizada para o IPCA. Há quatro semanas, estava em 5,65%. 

Nas estimativas do grupo dos analistas consultados que mais acertam as 

projeções, o chamado Top 5 da pesquisa Focus, a previsão para o IPCA em 

2013 no cenário de médio prazo caiu de 6,02% para 5,81%. Para 2014, a 

previsão dos cinco analistas continua em 5,97%. Há um mês, o grupo apostava 

em altas de 6,09% para 2013 e 6,05% para 2014. 

Entre todos os analistas ouvidos pelo BC, a mediana das estimativas para o 

IPCA em julho de 2013 segue em 0,05%, abaixo do 0,25% previsto há quatro 

semanas. Para agosto de 2013, recuou de 0,30% para 0,29%. Há quatro 

semanas, estava em 0,30%.  

PIB 

 

A previsão de crescimento da economia brasileira em 2013 foi mantida em 

2,28%. Para 2014, a estimativa de expansão segue em 2,60. Há quatro 

semanas, as projeções eram, respectivamente, de 2,40% e 3,00%. 

 

A projeção para o crescimento do setor industrial em 2013 segue em 2,10%. 

Para 2014, economistas preveem avanço industrial de 3,00%, mesmo da 

pesquisa anterior. Um mês antes, a Focus apontava estimativa de expansão de 

2,49% para 2013 e de 3,20% em 2014 para o setor. 

 

http://topicos.estadao.com.br/banco-central
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Analistas mantiveram ainda a previsão para o indicador que mede a relação 

entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2013 em 35%. Para 2014, 

passou de 34,9% para 35%. Há quatro semanas, as duas projeções estavam 

em 35%. 

Selic 

 

Os economistas consultados na pesquisa Focus mantiveram a previsão para a 

taxa Selic no fim de 2013 em 9,25% ao ano. Para o fim de 2014, a mediana 

das projeções caiu de 9,38% para 9,25% ao ano. Há quatro semanas, as duas 

projeções estavam em 9,25% ao ano. 

A taxa Selic está hoje em 8,50% ao ano e foi mantida a expectativa de que 

suba em agosto para 9,00% ao ano, na próxima reunião do Comitê de Política 

Monetária (Copom), nos dias 27 e 28 do próximo mês. 

A projeção para Selic média em 2013 segue em 8,25% ao ano. Estava em 

8,25% há quatro semanas. Para 2014, a taxa média caiu de 9,28% para 9,25% 

ao ano. Estava em 9,14% há quatro semanas. 

Nas estimativas do grupo dos analistas consultados que mais acertam as 

projeções, o chamado Top 5 da pesquisa Focus, a previsão para a Selic no fim 

de 2013 e de 2014 no cenário de médio prazo segue em 9,50%, mesmos 

valores de quatro semanas atrás para os dois períodos. 

IGP-DI 

 

A projeção para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em 

2013 caiu de 4,94% para 4,90%. Para o Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M), que corrige a maioria dos contratos de aluguel, a expectativa passou 

http://topicos.estadao.com.br/pib
http://topicos.estadao.com.br/focus
http://topicos.estadao.com.br/selic
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de 5,00% para 4,94%. Quatro semanas atrás, o mercado previa altas de 4,79% 

para o IGP-DI e de 4,84% para o IGP-M. 

Para 2014, a projeção para o IGP-DI segue em 5,50%. Para o IGP-M, também 

segue em 5,50%. Quatro semanas antes, estavam em 5,50% e 5,26%, 

respectivamente. 

 

A pesquisa também mostrou que a previsão para o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em 

2013 subiu de 4,57% para 4,66%. Há um mês, a expectativa dos analistas 

também era de alta de 4,71% para o índice que mede a inflação ao consumidor 

em São Paulo. Para 2014, a projeção subiu de 5,35% para 5,43%. Há quatro 

semanas estava em 5,00%. 

Economistas reduziram ainda a estimativa para o aumento do conjunto dos 

preços administrados - as tarifas públicas - para 2013 de 2,00% para 1,93%. 

Para 2014, a projeção caiu de 4,20% para 4,00%. Há quatro semanas, as 

projeções eram de, respectivamente, 2,50% e 4,35%.  

4) Assuntos Gerais:   

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

16 de setembro 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                          Débora Ribeiro Duarte 

 Diretora de Contabilidade                              Diretora do Depto. Pessoal 

 

 

 

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

 Mariana Machado de Azevedo                    Roberto Franco Pereira                                  

 Economista                                                 Atuário - Secretário                                           

 

 

 

 

 

 

Anexo: 

 

 Ata reunião IPMDC / Incentivo Investimentos 

 Relatório de atividades Incentivo Investimentos 
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