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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta

minutos reuniram-se na sala de reuniões, do Centro Administrativo Amantino Lucindo

Montanari,  os  membros  do  Conselho  Municipal  da  Previdência  Social,  Comitê  de

Investimentos e a Sra.  Roberta Graziella  Vivian Castro,  Coordenadora do Controle

Interno, para debater diversas questões com a empresa Lumens Atuarial, através do

Atuário Guilherme Walter. Após as saudações iniciais, o presidente Ítalo, apresentou o

Atuário, Sr. Guilherme e passou a palavra. Foram apresentados os dados da avaliação

atuarial  referente ao ano de 2018,  com data base de 31/12/2018.  Quanto a parte

financeira do FPSM, são diversos pontos a serem avaliados, como o passivo atuarial,

que  é  o  montante  arrecadado  e  disponível  para  o  pagamento  de  pensões  e

aposentadorias,  dos benefícios  pagos e  o plano de custeio,  que são as alíquotas

pagas pelos funcionários e pelo órgão municipal, que são necessárias para formar o

passivo atuarial. Conforme destacou O Sr. Guilherme que o critério a ser observado é

sempre o equilíbrio financeiro e atuarial. Outros dados compõe as variáveis vinculadas

ao  Calculo  Atuarial,  como  a  idade  de  entrada  no  mercado  de  trabalho,  novos

servidores, composição familiar, compensação financeira entre outras, destacou que o

perfil de entrada dos servidores foi mais jovem no ano, tendo assim uma elevação do

passivo atuarial, também em relação aos inativos e pensionistas houve uma elevação

de benefícios concedidos ao longo do ano de 2018, e aumento do valor médio dos

benefícios de aposentadorias.  Destacou ainda que atualmente o nível de sobra da

receita representa em torno de 35,64% da arrecadação total,  sendo 64,36% desta

consumida  pelos  benefícios  pagos  entre  inativos  e  pensionistas.  Informou  que  a

avaliação atuarial remontou a um superavit atuarial considerando as alíquotas normais

de contribuição de 11% dos segurados e de 13,35% do ente, que se faz prudente para

o  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  do  FPSM,  que  sejam  mantidas  as  alíquotas  de

contribuição atuais, como no plano de amortização implementado pela Lei Municipal

n.º  3.594/2018.  Nada  mais  havendo  a  constar,  encerro  a  presenta  ata,  que  será

assinada por mim e pelos demais presentes.




