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                                  ATA 360ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas e 2 

15 minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no 3 

décimo segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 4 

Alegre – RS, realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da 5 

Senhora Conselheira, Márcia Elisa Pereira Trindade, Vice-Presidente do Conselho, a 6 

qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) 7 

Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 8 

sessão, que contou com a presença do convidado Atuário, Francisco Humberto Simões 9 

Magro, do Diretor de Previdência, Ari Lovera, do Assessor da Presidência, Alex 10 

Fernando Trindade, e dos Conselheiros: Daniela Fabiana Peretti, Kátia Terraciano 11 

Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio 12 

Farias, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira 13 

Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu suplente, Luís Fernando Alves da Silva. 14 

Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 15 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Cláudio Luís 16 

Martinewski, Fábio Duarte Fernandes e Heriberto Roos Maciel.  III) Leitura e 17 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir foi efetuada a leitura da Ata nº 356 18 

que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pela 19 

Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 005550-20 

2442/14-7, FUSEPERGS, concessão de código; Processo nº 007619-2442/14-7, 21 

Balanço Orçamentário Financeiro Patrimonial. V) Correspondências Expedidas: Não 22 

houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Aberta a sessão, a Vice-Presidente 23 

Márcia Elisa Pereira Trindade passou de imediato a palavra para o convidado Atuário 24 

Francisco Humberto Simões Magro, o qual, inicialmente, fez uma explanação aos 25 

Conselheiros acerca da sua visão sobre Meta Atuarial. Destacou o que é Meta Atuarial; 26 

quais são as regras legais que temos no Brasil para atender a Meta Atuarial; quando se 27 

apresenta estas regras; quais são os limites e os alcances de cada uma delas; como 28 

estamos tratando a problemática da Meta Atuarial em relação aos outros RPPS; 29 

informou quais são as implicações no custeio da previdência, caso haja mudanças de 30 

taxas de juros. Esclareceu que a Meta Atuarial é a rentabilidade mínima das aplicações 31 
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financeiras do Plano de Previdência, para garantir o cumprimento dos seus 32 

compromissos futuros, tendo dois objetivos principais: taxa de juros da avaliação 33 

atuarial e o indexador da Política Anual de Investimentos.  Destacou que, quando se 34 

faz uma avaliação atuarial, existem dois objetivos estabelecidos: informar os gestores 35 

do RPPS sobre qual é a obrigação do RPPS para com os seus segurados, em termos 36 

financeiros, e, além disso por outro lado informar qual o plano de custeio que deve ser 37 

implantado para garantir a sustentabilidade desse RPPS ao longo do tempo. Registrou 38 

que a Meta Atuarial é composta de dois números: (INPC, IPCA, IGP-M) + taxa de juros, 39 

frisando, ainda, que o que pode ser alterado é a taxa de juros, sendo que os outros 40 

valores não são passíveis de alterações, pois são referentes à medida da inflação que 41 

a economia apresenta para o cidadão. Destacou que o Conselho Deliberativo e o 42 

Comitê de Investimentos têm autonomia para definir qual taxa de juros deseja 43 

implantar, podendo ser de até 6%. Outra maneira de definir a taxa de juros é utilizar a 44 

da Previdência Complementar no Brasil, através da Resolução CNPC nº 09, de 45 

29/11/2012, que determinou que a taxa de juros de 2012 deveria ser 6% e, a partir de 46 

2012 até 2018, ter uma baixa gradual de 0,25% ao ano. Reforçou que o PREVIC 47 

determinou de forma escalonada, a redução da taxa de juros, porque ela tem 48 

implicações incomensuráveis em qualquer fundo de pensão, lembrando que se baixar a 49 

taxa de juros o déficit aumenta, repercutindo de forma desastrosa nos ativos dos 50 

Fundos de Previdência Complementar. Disse, também, que a maioria dos Fundos 51 

Complementares estão superavitários e que 98% dos RPPS do nosso Estado estão 52 

deficitários. A Conselheira Iria Salton Rotunno voltou destacar que para o Fundo novo, 53 

sem ativos, que já está utilizando a taxa de juros de 4%, isso não acontece. O Atuário 54 

asseverou que, se baixar a taxa de juros, a obrigação previdenciária irá aumentar e, 55 

quando isso ocorrer, os ativos que estão aplicados no banco não aumentarão na 56 

mesma proporção, gerando o déficit. A Conselheira Iria Salton Rotunno voltou destacar 57 

que para o Fundo novo, sem ativos, que já está utilizando a taxa de juros de 4%, isso 58 

não acontece. O Atuário Francisco Simões Magro realizou várias simulações para 59 

demonstrar a relação da taxa de juros, destacou o resultado desta simulação em 60 

relação ao déficit do Fundo e enfatizou que estas variações devem aumentar a alíquota 61 

do servidor e da parte patronal. A Conselheira Iria concordou que quando temos um 62 
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RPPS com taxas de juros de 6%, esta taxa deve ser baixada vagarosamente, evitando 63 

assim uma repercussão muito grande no Fundo, podendo haver outros tipos de ajustes 64 

para que o valor acumulado seja capaz de pagar as aposentadorias futuras. Na sua 65 

fala sublinhou, ainda, que o Fundo em discussão é novo, possuindo atualmente um 66 

número baixo de segurados, sendo que se está trabalhando com uma taxa de juros de 67 

4%, a qual vai ao encontro da segurança, se tornando superavitário.  O Atuário 68 

Francisco Simões Magro, mesmo concordando com a Conselheira, expôs sua 69 

preocupação com as pessoas que estão pagando 13,25% para dar sustentabilidade a 70 

este plano, pois as mesmas talvez não tenham se apercebido disso. Revelou que o seu 71 

receio se traduz na possibilidade de os sindicatos e/ou associações alertarem os 72 

servidores públicos que a taxa que eles estão pagando é muito alta, de 13,25%, 73 

enquanto que na área privada os funcionários contribuem apenas com 11%, sendo 74 

este fato preocupante no sentido da degradação do serviço público no Estado.  A 75 

Conselheira Iria salientou que os outros fundos que já estão constituídos e trabalhando 76 

com 6% também apresentam problemas, pois a redução da taxa de juros real está 77 

causando déficit, o que também deveria ser alertada aos contribuintes, sinalizando que 78 

o Fundo está com déficit. O Atuário concordou com a Conselheira e asseverou que os 79 

gestores já perceberam que isso está ocorrendo e já estão aguardando que o 80 

Ministério publique alguma Resolução ou Portaria determinando ao RPPS uma 81 

diminuição na taxa. Na conclusão da sua fala, o Atuário destacou que, na Portaria nº 82 

403/08, artigo 9º, ficou estabelecido que o Conselho Deliberativo deverá decidir qual a 83 

taxa de juros para o PAI-2014. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes perguntou ao 84 

Atuário quais são as consequências da redução da Meta Atuarial em relação ao 85 

FUNDOPREV, de 6% para 4%, na Política Anual de Investimentos 2013. O Atuário 86 

afirmou não possuir subsídios para responder, mas sabe que isso pode gerar déficit. 87 

Disse que, em virtude de o RPPS ser novo, pode até haver saldo superavitário, porque 88 

foi estabelecida uma meta suave, de modo que os Conselheiros do Comitê de 89 

Investimentos não são impulsionados a buscar boas aplicações porque dentro do 90 

previsto, qualquer aplicação atinge a Meta Atuarial. Salientou que o olhar deveria ser 91 

de forma diferente, no sentido de elevar a taxa de juros e baixar o custeio do servidor, 92 

verificando assim a rentabilidade, sendo que, se segurar a Meta Atuarial, mantém-se 93 
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dessa forma; se não conseguir segurar durante um, dois ou três anos, aí sim se deveria 94 

rever o Plano de Custeio e baixar a Meta Atuarial. Outra solução possível seria 95 

observar se a tendência econômica é realmente a baixa da taxa de juros, fazendo a 96 

redução de uma forma gradual, para não custar tanto para o empregador como para o 97 

servidor. Destacou que o Comitê de Investimentos deve se reunir e pedir subsídios 98 

para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o qual deve orientar o Comitê de 99 

Investimentos no sentido de fazer boas aplicações. A Conselheira Kátia ainda 100 

perguntou o que aconteceria se agora voltássemos a uma taxa de 6%. O Atuário 101 

enfatizou novamente a importância de se reunir com os especialistas do Banrisul, que 102 

poderão orientar para que sejam feitas boas aplicações. Destacou que como o Fundo 103 

Previdenciário ainda está novo, pode ser comprados títulos de longo prazo, porque as 104 

necessidades de pagamentos de benefícios, só irão ocorrer de cinco a dez anos, sendo 105 

necessário sempre realizar uma discussão com os especialistas no assunto. A 106 

Conselheira Iria realçou que, conforme a fala do Atuário, nenhum Fundo alcançou a 107 

Meta Atuarial em 2013 de 4% e nem o IPCA, portanto, não podemos dizer que houve 108 

uma má aplicação do dinheiro do FUNDOPREV. O Dr. Francisco salientou que dos 109 

municípios que ele conhece, Tapes foi o que obteve o melhor rendimento com -3%. A 110 

Conselheira Iria complementou que neste ano haverá eleições, Copa, enfim, um ano 111 

complexo onde não se prevê altas taxas de juros, o que teve a anuência do Atuário.  O 112 

Diretor Ari Lovera fez uma retrospectiva do FUNDOPREV quanto à alíquota necessária 113 

para o equilíbrio Atuarial. Disse que concorda que a contribuição de 22% é muito baixa 114 

e que na apresentação do próprio Atuário, com uma simulação das mais favoráveis 115 

para os contribuintes, utilizando taxa de juros de 6%, a alíquota seria de 24,56%. 116 

Questionou acerca de qual o momento deve o IPERGS atacar novamente às alíquotas 117 

para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial, já que o FUNDOPREV tem apresentado 118 

déficits e em 2013 o PAI tinha uma Meta atuarial de 10,14%, e se chegou a um 119 

rendimento negativo de 2,5%. O Dr. Francisco Simões disse que o atuário do Banco do 120 

Brasil, ao fazer a avaliação atuarial, vai dizer que há um déficit, tendo assim que reunir 121 

o Conselho ou os gestores, bem como o Diretor de Previdência, para informar em 122 

relação ao fato, havendo duas soluções a se tomar: ou se transforma tudo em aumento 123 

de alíquota para o servidor e para o empregador, ou o déficit é pago apenas pelo 124 
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empregador, sendo que nessa última hipótese o servidor precisaria pagar apenas para 125 

garantir os seus benefícios na sua aposentadoria e o déficit não é responsabilidade do 126 

servidor. O Diretor Ari Lovera lembrou que os professores e servidores militares, que 127 

possuem o direito da aposentadoria 5 anos antes dos demais, representam mais de 128 

70% dos servidores do Estado e pergunta o quanto isso repercutiria no cálculo da 129 

alíquota. O Dr. Francisco comparou o Estado com o município de Bento Gonçalves, 130 

onde os servidores são majoritariamente mulheres, e diz que lá a alíquota está abaixo 131 

de 33%, os servidores estão contribuindo com 11% e o município com 16%, 132 

apresentando ainda um déficit. O Atuário disse também que faz o cálculo atuarial para 133 

aproximadamente 150 entes federados por ano e que as alíquotas ficam entre 22 e 134 

27%. O Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva questionou ao Atuário Francisco 135 

Simões qual a vinculação existente entre a Avaliação Atuarial e a Política de 136 

Investimentos e se o Atuário precisa usar na Avaliação atuarial a taxa de juros do PAI 137 

do ano anterior. O Atuário Francisco destacou que ao fazer a avaliação atuarial, o 138 

atuário responsável, tem que se restringir a utilizar como taxa de juros a taxa 139 

estabelecida pelo Comitê de Investimento ou a taxa que os gestores do RPPS 140 

recomendarem. O Conselheiro Luís Fernando perguntou ao Atuário convidado se caso 141 

se estabeleça uma taxa de juros de 4%+ IPCA há tendência de aumentar o déficit. Em 142 

resposta, o Atuário afirmou que o déficit não aumentaria, mas que, no seu 143 

entendimento, é estabelecida uma Meta Atuarial muito suave, de modo que o aumento 144 

dar-se-ia no custeio. O Conselheiro destacou que, quando a Meta Atuarial não é 145 

atingida, gera-se um déficit. Em relação a esta afirmação, o Atuário ainda acrescentou 146 

que se calcula a reserva, analisa o que há acumulado e se observam quais são os 147 

direitos que o Instituto assegura para logo após, calcular-se o que precisa ser 148 

equacionado para o tempo que falta para os servidores se aposentarem, verificando, 149 

assim, qual o valor a ser definido como alíquota. O Conselheiro ainda perguntou se é 150 

plausível que se postergue esta redução da taxa de juros, principalmente por se ter um 151 

fundo previdenciário novo, com uma previsão de 12 a 15 anos para começar os 152 

desencaixes, em uma posição conservadora, alongando, assim, os investimentos, a fim 153 

de se obter o máximo de rendimentos possíveis. O Atuário respondeu que sim, que 154 

pode e deve acontecer isso, acrescentando, ainda, que o crescimento do número de 155 
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segurados no plano poderá influenciar positivamente. O Conselheiro Luís Fernando 156 

lembrou que, na avaliação atuarial de 2012, foi colocada toda a massa de servidores 157 

do Estado para se chegar a uma projeção, e perguntou ao Atuário se a utilização de 158 

toda essa massa estaria condizente com uma avaliação real para o Fundo 159 

Previdenciário. O Atuário respondeu que não, por se tratar de dois grupos diferentes, 160 

um que está na repartição e outro na capitalização. Salientou que, para o grupo que 161 

está na capitalização, precisa ser calculada a taxa de juros, o que depende do Comitê 162 

de Investimentos, bem como se pode fazer segregação de massas, mas não se pode 163 

fazer discriminação no que diz respeito à contribuição. A Conselheira Iria Salton 164 

Rotunno contestou a informação dizendo que não existe nenhuma possibilidade dos 165 

cálculos da repartição simples  terem sido misturados  com os cálculos da 166 

capitalização, até porque a repartição apresenta um déficit anual de 6 bilhões ao ano, 167 

portanto os cálculos são completamente diferentes, posição com a qual o Atuário 168 

expressou concordância. A Conselheira solicitou novamente que se discuta o 169 

PAI/2014, matéria que constou na Pauta de convocação da reunião, deixando o 170 

Cálculo Atuarial para futuras sessões. A Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade, 171 

informa que houve um erro de convocação e pede para o Conselheiro Luís Fernando 172 

continuar. O Conselheiro Luís Fernando reforçou seu entendimento de que há 173 

vinculação sim entre o Cálculo Atuarial e o PAI, e perguntou o que influencia cada 174 

ponto que aumenta nesta avaliação atuarial, no que diz respeito inclusive ao custeio. 175 

Em resposta, o Atuário disse que acontece um aumento, porque na medida em que se 176 

faz um cálculo e se tem crescimento de altos salários, não havendo recursos se 177 

aumenta o déficit. Destacou, ainda, que o atuário encontra-se engessado pela Portaria 178 

nº 403/08, que não lhe confere autonomia para reiniciar ou dilatar o prazo para não ter 179 

a mesma alíquota de percentual, sugerindo, portanto, que, como o Governo do Estado 180 

tem assento no CONAPREV, os gestores recomendem a alteração da referida Portaria 181 

neste sentido. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, recordou uma consultoria 182 

feita pelo Atuário Francisco Simões em relação ao RPPS em 2006, salientando que 183 

acompanha ao longo do tempo este assunto e que é notável a projeção deste déficit. 184 

Destacou que, como Conselheiro, é muito difícil opinar, pois o Conselho Deliberativo 185 

não tem o controle do todo em relação à Gestão do Instituto. Destacou que, no 186 
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Seminário da ABIPEM, ficou sabendo que o Conselho Deliberativo tem assento 187 

permanente no CONAPREV, mas não está presente, salientando que o Conselho 188 

ainda não compôs o Comitê de Investimentos. Na sua fala, ressaltou não possuir 189 

conhecimento dos Balancetes e dos Balanços de investimentos, fato este que torna 190 

impossível e inviável a discussão sobre o assunto, sendo que este mapa também se 191 

define na questão do FUNDOPREV. O Conselheiro referiu que, fazendo um 192 

comparativo entre a situação da massa dos RPPS, não se tem muitas projeções em 193 

relação ao futuro, sendo que a contrapartida do ente patronal fica bem clara no RPPS e 194 

emendou questionamento ao Atuário, acerca de quais perspectivas que se tem, com 195 

relação ao FUNDOPREV, em quanto tempo teremos a passagem para o Fundo 196 

Complementar e que perspectivas temos de prazo para recuperar perdas. O Atuário 197 

respondeu que, com a Meta Atuarial de 4% que se tem hoje, ele não conseguiu avaliar 198 

as consequências, destacando apenas que são incomensuráveis, a qual começa pela 199 

ciência que os próprios servidores irão tomar acerca do custo-benefício. Refletiu, ainda, 200 

sobre o fato de a criação de uma Previdência Complementar passar por uma decisão 201 

autocrática. Afirmou que, se lhe fosse possível tomar decisão, chegaria aos Sindicatos 202 

e exporia aos mesmos a ideia de se criar uma Previdência Complementar. Destacou 203 

que, no seu entendimento, o Chefe do Poder Executivo deveria fazer esta proposta aos 204 

Sindicatos, bem como propor a formação de uma Comissão de Estudos para criação 205 

de uma Previdência Complementar no ente federal e, após isso feito, a Comissão 206 

deveria apresentar os resultados e, caso fosse do interesse, ouvir os sindicatos e os 207 

servidores, após encaminhar para a Assembleia Legislativa para ser criada uma Lei, 208 

dizendo que, a partir de tal data, deveria ser implantado o sistema de Previdência 209 

Complementar, definindo quais os planos de benefícios que deveriam ser pagos a 210 

partir desta data e como seria o regulamento dos planos de benefícios da previdência 211 

complementar. Seguindo a linha de raciocínio, demonstrou entendimento no sentido de 212 

que essa Comissão deveria encaminhar para votação nos sindicatos e para os próprios 213 

servidores aprovarem e, posteriormente, encaminhar para o Poder Executivo para 214 

aprovação e, somente após aprovação, deveria nomear uma comissão para tratar do 215 

assunto ou ele (Atuário), encaminharia o relatório aprovado para a Previdência 216 

Complementar junto com a Lei que permite essa implantação. Após o PREVIC, ao 217 
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receber estes documentos, examinaria a avaliação atuarial, bem como a Lei criada pelo 218 

Poder Executivo e, caso não estivesse de acordo mandaria de volta para correção, de 219 

modo que, apenas quando o PREVIC aceitasse toda a documentação, seria publicado 220 

no Diário Oficial da União, tendo um prazo de 180 dias para a implantação da 221 

Previdência Complementar, prorrogável por mais 180 dias. O Conselheiro Paulo Lima 222 

destacou o estudo feito pelo Atuário Francisco Simões em 2006, em relação à 223 

cobertura dos benefícios, e solicitou que realizasse um comentário no tocante à 224 

manutenção destes benefícios e prognósticos destes dados para o Fundo de 225 

Previdência. Atendendo ao pedido, o Atuário destacou que os benefícios, como salário-226 

maternidade, auxílio- doença, salário-família e auxílio-inclusão, podem ser gerenciados 227 

pelo IPERGS, desde que o IPERGS tenha uma equipe médica para realizar as 228 

perícias. Frisou que pode ser oferecida assistência, desde que estejam separadas as 229 

áreas de saúde e previdência com balanços patrimoniais separados. VII) Pauta da 230 

próxima sessão: Continuação da pauta em Sessão Extraordinária. VIII) 231 

Encerramento: Foi, pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas. 232 

Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 233 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 234 

Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. Sendo, no ato, convocada 235 

uma Sessão Extraordinária, para dar continuidade à pauta.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 236 

                           Sala Augusto de Carvalho, 26 de fevereiro de 2014.   237 

               238 

                 Eliana Alves Maboni,                              Márcia Elisa Pereira Trindade, 239 

                 Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     240 

 241 

 242 
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