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Pendências 

1. Retomar o status de alguns GTs formados em 2021 que não chegaram a concluir 

documentos.  Os grupos seguirão em 2022? Confirmar. 

2. CPAO VJA – Texto aprovado em CTG. - Em audiência pública até 22 de maio de 

2022; 

3. CPAO Plano Médico – Texto aprovado em CTG.  Levar ao CPA do IBA para dar 

seguimento até a publicação; - Já revisado pelo  CT de Saúde - fazer follow up.  

4. CPAO Invalidez (Vagner/Marco pontes) – Fechar o texto, aprovar no CTG e aprovar 

no CPA. Ajustes no texto final pendentes. 

5. Metodologia da taxa de juros - Em desenvolvimento. - João lidera o grupo.  

Datas das próximas reuniões - Comitê Técnico Geral  

● Primeira reunião: 14 de abril de 2022. 

● Próximas reuniões: Segunda quinta-feira dos meses. Horários: 15h - 17hs 

Mudança do nome do CT Geral para CT de Benefícios a Empregados. 

● Decidido em reunião de Diretoria do IBA em 13/04/2021. 

Temas para discussão:  

6. Marco Pontes:  2 frentes: (1) Proposta sobre fundos de pensão - portabilidade de 

fundos de pensão. (2) Modelo aberto: FGB - uma operadora.     

Ação: Daniel vai levar para a Diretoria a formação de uma comissão para o IBA se 

posicionar sobre os dois temas.   

7. Risk Sharing – Tema levantado na última reunião 2021 – Casos LC 108; Casos que 

ainda não equacionaram, mas que podem ter já refletidos no VPAO algum tipo de 

contrib extraordinária do participante;  

Ação: Houve consenso de reabrir a discussão.  

8. Daniel: Auditores contadores:  dando opinião sobre matérias atuariais. 

Ação: Marco Pontes  de Daniel Sedel e Jaqueline vão levar para liderança das Big 4.  

9. Marco Pontes: segregação de ganhos / perdas pela norma.  

10. CPAO - Passivo adicional. Daniel vai compartilhar. 



 
 

11. Benchmark de HCCTR e Aging Factor 

Ação: Grupo das auditorias irá confirmar se será feito.  

Outros temas sugeridos fora da reunião 

12. Fusões e aquisições e o tratamento de benefícios 

13. Migrações e retiradas de patrocínio e o impacto contábil  

Definir os Grupos de Trabalho de 2022 

Rever a composição dos grupos de trabalho.  

● GT Taxa de Juros 

● GT Obrigação Construtiva 

● GT Eventos Especiais 

● GT Risk Sharing 

Outros temas 

14. Projeto RPPS – Manter no CTG 

15. FGTS – Precisamos retomar alguma discussão com os órgãos de Contabilidade? 

 


