
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE, OCORRIDA EM 1 DE JUNHO DE 2020. 

Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, às 10h, por meio de videoconferência, reuniu-se o Comitê de 

Investimentos (Coinv) do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Belo 

Horizonte RPPS-BH, convocado por correspondência eletrônica, com a presença dos seguintes membros: 

Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão Previdenciária, Presidente do Comitê; Rodrigo André de 

Almeida, Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais (Asies) ), acompanhado pelo membro da equipe Olavo 

Morais de Sá Wan Der Maas, como convidado; Omar Pinto Domingos, representante indicado pela Secretaria 

de Fazenda; e, Bruno Leonardo Passeli, Subsecretário de Planejamento e Orçamento, como convidado. Havendo 

quórum regimental, o Presidente deu início à reunião informando que a reunião seria, especificamente, para 

apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial 2020. Gleison passou a palavra para Rafael representante da 

empresa Lumens, empresa responsável pela Avaliação Atuarial. Rafael iniciou informando que a avaliação foi 

feita respeitando as novas diretrizes da Portaria MF 464/2018, tanto para o Plano Financeiro quanto para o Plano 

Previdenciário. Dessa forma, o resultado do Plano Financeiro foi um déficit de R$ 20.926.043.855,96 (valor 

presente atuarial, observada a adoção da taxa de juros conforme exigência da Portaria MF 464/2018) com as 

seguintes hipóteses: (a) tábua de mortalidade geral AT-2000 B MALE; (b) tábua de mortalidade de inválidos 

ALVARO VINDAS; (c) taxa de juros (5,88%a.a.); (d) crescimento salarial de 2,51%; (e) segurado em abono de 

permanência de 1,4 anos; (f) percentual médio do valor dos benefícios para os segurados com paridade de 98% 

em relação ao último salário; (g) percentual médio do valor dos benefícios para os segurados sem paridade de 

92% em relação ao último salário; (h) percentual de segurados que gera pensão de 62,45%; (i) fator de 

capacidade de 98%; e, entrada no mercado de trabalho aos 25 anos de idade (conforme exigência da Portaria 

464/2018). Para o Plano Previdenciário, o resultado foi um déficit de R$ 69.149.660,13 (resultado que seria 

superavitário em R$ 188.050.266,85 com a majoração da alíquota de contribuição dos servidores para 14%, 

conforme exigência da Emenda Constitucional 103/2019) com as seguintes hipóteses: (a) tábua de mortalidade 

geral AT-2000 B MALE; (b) tábua de mortalidade de inválidos ALVARO VINDAS; (c) taxa de juros 

(5,57%a.a.); (d) crescimento salarial de 2,51%; (e) segurado em abono de permanência de 1,4 anos; (f) 

percentual média do valor dos benefícios para os segurados com paridade de 98% em relação ao último salário; 

(g) percentual média do valor dos benefícios para os segurados sem paridade de 92%; em relação ao último 

salário (h) percentual de segurados que gera pensão de 62,45%; (i) fator de capacidade de 98%; e, entrada no 

mercado de trabalho aos 25 anos de idade (conforme exigência da Portaria 464/2018). Nada mais a se tratar, o 

Presidente do Comitê encerrou a reunião. 
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