RELATORIO DE CONTROLES INTERNOS
MANIFESIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
FAtl ErE Fundação Assistencial e Previdenciária da
EMATERCE

SEGUNDO SEMESTRE DE 2-

1. APRESENTAÇÃO
{) principal objetivo do Conselho Fiscal da FAPECE - Fundação Assistencial e
Prevkjenciahada EMATERCE, doravante denominada Entidade, na elabora ão do
presente Relatório é apresentar os resultados dos exames efetuados, incluindo
aderência da gestão dos recursos dos planos administrados pela Entidade às
normas em vigor e as polfticas de investimento, a aderência das hip6teses atuariais
e a execução orçamentária no segundo semestre de 2020. ern observância às
disposições legais, eofirn' @ adequação da Entidade aos princfpios, regras epraticas
de governança corporativa e de controles internos adotados pela Entidade, em
especial o art. 19da Resolução [GP[n"13' deO1/1O/2004, desde que compative|s
com seu porte e complexidade de suas operações.
Os resultados das análises deste relatóho, por estarem sendo feitas pelos
[onse/heiros, ainda que auxiliados por consultoria externa, estarão destacados
cornosugest0esoureconnendaçõesdesto[onse|hoF¡sca|eserüoencarninhadasao
Conselho Deliberativo para providenciar as ações necessárias aos ajustes
adequados.
1'1. ESCOPO E CONDUÇÃO DOS TRABALHOS
Para realização dos exames e elaboração do presente relatório foi adotada a
seguinte metodologia:
(a) análise de documentos (listados no anexo de relacão documentos: 9. Anexos);
(b)o-ten ^nde informações com os colaboradores e dirigentes da Entidade, e
(c) observância das normas vigent

2.1. GESTÃO DOS CURSOS
A Resolução [MN n° 4.661/2018, que passou a vi rar a partir de maio de 2018,
estabelece que a EFPC na aplicação de seus recursos deve: observar os princípios
de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas
obrigações e transparência; exercer suas atividades corn boa fé, lealdade e
diligência; zelar por elevados padrões ét cos e executar com dili ^ciaase}eção
acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão
de ativos.
Além de adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever fidudárioem
relação aos participantes dos pianos de beneffck>s, considerando, inclusive, as
Políticas de Investimento estabelecidas, observadas

modalidades, segmentos,

limites e demais critérios e requisitos estabelecidos rio referido normativo, a
aplicação dos recursos deve observar a modalidade do plane de beneõcins, suas
especifici !es, as necessidades de liquidez e os fluxos de pagamentos dos ativos.
2.1A' Distribuição dos recursos administrados pei otidade
De acordo com a Resolu - [K4Nn"4.G61/2018edcnnaisnor[nativos os recursos
gansnt{dorescitadosnestarnesnnareso|uçQosereferernasap|ica ões dos recursos
dasreseruastécnicas,provisÜesefundosdosp|anosadrnin\sÚ'adVs'repressntadns
pe}otnta!dooinvesdrnentossornadncurnodisponk/e!n1enVysuasexigibiÜdades'
que ia estão comprometidas com as exigências relacionadas ao dispunlve|e ao
investimento (operacional econt(ngencia[ itensdu balancete 2.1.3 e 2.2.3).
Desta forma ao final do segundo semestre a Entidade administrava cerca H$ 214
rnUhõesdistribVidosent/eseu piano debeDeficioseadministrative.
RECURSOS GARANTIDORES — FAPECE
Posicao 252020

Conte
lano de Benefícios - FAPECE BD
Ian° de Gestão Administrativa PGA

202~35.380 99,40%

212.1599.641 99,31%

*43.142 0,46m

1.202.662'o,5sm

Investimentos 203~78.522
ponivel
Exigivel

Recursos Garantidores

-

Variagão

~

R$

213.902.301

m
sm
znm
5%

289.255 0,14%

•
288.525 413m

00.275) ~m%

` -34%
oma~
^.-53 ~-^~' 5%

203.457.502 100,0m

21_
Foote: &gameta
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2020-

Quando analisamos os resultados em comparação ao semestre anterior
percebemos que houve crescimento de cerca de 5%.
2.1.2. Distribuição dos Recursos

por cada Plano

A gestão d-os recursos dos planos da Entidade é realizada por gestores externos, por
meio de fundos de investimentos (exclusivos emndominiaio), deacordo com as
'
Políticas de Investimento, mandatos e ori
do estudo ALM, com apoio
custodiante e

da consultoria de investimentos para

monituramer

2f

acompanhamento das carteiras, além de demais situaçses definidas nas Políticas
de Investimento e provocadas peia Diretoria Executiva, e pelas deliberações, de
acordo com as alçadas, da Diretoria Executiva e riu Conselho Deliberativo.
Ao final do segundo semestre, o piano de benefícios, administrativo e consolidado
apresentavam a seguinte distribuição de seus recursos, segundo seus balancetes,
Dl e Relatório de Análise dos Investimentos (RAI) da consultaria Aditus:
RECURSOS GARANTIDORES - POR PLANO
.

PSD

PGA

CONSOLIDADO

Pasitao 252020

Posiçao 252020

Posìçao 252020
. . .. . . . ..
RS

.. . .

Conta

.

.

5~

... R$
Fundos de Investimentos
Renda Fixa
Fundo CEF/FAPECE RF

210.668.344 98,92%

1202.662 99,05%

211.871.006 98,92%

5,54%

195.152.199 91,63%

1202.662 99,05%

196.354.861 91,68%

5,27%

141.182.937 66,29%

-

141.182.937 65,92%

4,59%

55.171.923 25,76%

115,3%

0,00%

-100,0%

53.969.261 25,34%

Fundo !tad Active FIX IB MM FI

%

RS

Variação

0,00%

1.202.662 99,05%

I

Fundo Bradesco FFIC Fi RF 1MA-B-5

0,00%

-

0,00%

Funda Western Asset 1M4-8-5 Ativo Fl RF

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-100,0% ;

Fundo BTG Pactual Tesouro IPCA Curto Fl RF Ref.

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-100,0%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-100,0%

6.475.526

3,04%

-

0,0096

6.475526

3,02%

14,86%

Fundo Fator Sinergia V-FIA

1.351.852

0,63%

-

0,00%

1.351.852

0,63%

18,42%

Fundo Bradesco FIA Dividendos

4.018.858

1,89%

0,00%

4.018.858

1,88%

21,37% 's

Fundo imatucelli Marfim Dividendos FIA

1.104.816

0,52%

-

0,00%

1.104.816

0,52%

16,33%

investimentos Estruturados-Ntuitimercados

9.040.619

4,24%

-

0,00%

9.040.619

4,22%

2,52%

Fundo Garde Dumas FICFIM

3.078.390

1,45%

-

0,00%

3.078.390

1,44%

3,38%

Fundo Sul América Endurance

2.925.992

1,37%

-

0,00%

2:925_992

1,37%

-0,24%

Fundo SPX Nimitz Estruturado

3.036.238

1,43%

-

0,00%

3.036.238

1,42%

2.024.501

0,95%

-

0,00%

2.024501 0,95%

6.796

0,00%

-

0,00%

Fundo farto Vanguarda Inflação Curta Fl RF
Renda Variável

Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Investimentos

212.699.641 99,87%
285.941 0,13%

Disponível

-6.775

Exigível
Recursos Garantidores

0,00%

212.978.807 100,0%

1202.662 99,05%
2.584

0,95%

-

0,00%
100,0%

1.205.246

6.796

0,00%

213.902303 99,87%

4,42%
-15,45%
-79,41%
5,28%

288.525

0,13%

-0,25%

-6.775

0,00%

-34,06%

214,1666fSi

100,0%

5,27%

Farte: RA112.2020 - ADl?US ; Ealance2es pianos e consolidadas 12.2020 - FAPECF

Analisando a distribuição dos recursos garantidores dos pianos de benefícios,
administrativo e consolidado percebemos que quase a totalidade dos recursos está
alocada em fundos de investimentos. Em dezembro a Entidade possuía em sua
carteira oito fundos, sendo um deles exclusivo e com maior representatividade, toar;
5,92% dos recursos garantidores C `Soiidada (Fundo CEF/FAPECE RF,.
Durante o segundo semestre foram resgatados os recursos de quatro fundos do
segmento de Renda Fixa Cor n mandatos IMA-B5. Esses fundos eram alocações
táticas, voltadas ao aproveitamento de "janela de oportunidade" oferecido pelo
mercado. No entanto, considerando a mudança de cenário com baixa inflação e
juros, com o aval da consultoria de investimentos, a Diretoria Executiva decidiu
pelos seus resgates, conforme ata de sua reunião ordinária n° 198, considerando
que o prêmio já não estaria mais compatível com o nível d e risco da alocação.
Com base nas análises da consultaria de invest,J? entosAd+t1.is, o fechamento s u3 C
forte da curva de juro real (N s N-B) curtas, até 5 anos, levou os fundos a uma
rentabilidade muita acima da meta e CDI. Contudo, a possibilidade de a curva
continuar fechando daqui para frente é baixa e o carrego da inflação também.
Sendo assim a sugestão foi se apropriar dos ganhos jáobtis e atacar em ativos

de menor risco, ern virtude das incertezas e perfil do pla
n

`
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Durante as análises das informações enviadas peia Entidade foram encontradas
divergências entre os relatorios dos demonstrativos de investimentos e balancetes
da Entidade. Segundo a Entidade„ muitas dessas divergências decnrnaranndnfato
da troca de sistema pela PREVIC, ocorrida ao final do ano de 2019, para a recepção
dos arquivos. Corn a troca do sistema não foram mais disponibilizados relatórios de
consulta após o envio e processamento, o que dificultou a conferência das
informações por parte dos responsáveis. A PREVI[ passou a disponibilizar os
relatórios de consulta a partir do segundo semestre de 2030 o que permitiu,
inclusive, que fossem apuradas as divergências e que a Entidade tomasse as
providências para a correção junto aCustodia.
Ressaltamos, contudo, que todos os demonstrativos de investimento (DI) enviados

à PREVIC por meio de arquivos XML via novo sistema (STA) estão sendo
regularmente processados pelo referido órgãofi»ca|izador, sem apontamento de
nenhuma divergência até o presente momento.
2.2. ENQUADRAMENTO E GESTÃO ÓERISCOS DOS INVESTIMENTOS

De acordo com a Resolução [ivIN n° 4.661/2018 a EFPC deve adotar regras,
procedimentos e controles internos que garantam a observância dos limites,
requisites e demais disposições estabelecidas no referido normativo, considerando
o porte, a complexidade, a modalidade e a forma de gestão de cada piano por eia
administrado.
Além disso, deve definir a politica de investimento para a alocação dos recursos de
cada p|ano de beneficio por ela administrado e cada urna deve conter definições
como: a alocação de recursos; os limites por segmento de apli

os limites por

modalidade de investimento; os limites por emissor; a utilização de instrumentos
derivativos. Assim corno, os procedimentos e critérios para a avaliação e
acompanhamento dos riscos de investimentos.
Segundo o Guia PREVIC - Melhores Práticas em Investimentos, os limites máximos
ern/n/rnospúxne}adosdeoedeurndosse8rnenÓzsennoda/idadesdeinvest/rnemtos

na vigência das políticas de investimento devem ser efetivamente representativos
da estratégia de alocação de cada piano de beneficlos, portanto mais restritivos que
a legislação vigente.
Para atender aos requisitas de en uadramento da Resolução CMN n°4.661/2018 e
Políticas

investimento, a Entidade conta com u consultoria de investimentos

Ad\tUsgueapresentareiatóriosperiÚdicns'cnnnbasenasiOforroaçõesdosgcstores'
custodiante e Entidade. Ainda atestam os Ürnites, acompanham e monitoram as
alocações, concentrações, riscos e resultados dos investimentos, a\érn de outros
gerados pela própria Entidade.
4Po/tica de investimento do piano P8Dvigente no ano de 2020 estava adequada
aos limites estabelecidos pela Resolução CMN n°4.661/2018.
No caso do plano de gestão administrativa - PGA, sua Polftica de Investimento
como os recursnsinvestidospe|o Piano devemprivi} ' r a liquidez dos a

`

se tratar de recursos de curto prazo para custear as despesas administrativas da
Entidade. A macroaloca - tornou como base essa premissa. Os limites e rest iões
alocação dos investimentos, referente ao PGA. estão definidos na sua PoRica de
{nvest|rnentos.
2.11. Alocaçãoe Concentração
As alocações dos recursos são direcionadas de acordo comasPn\iticasde
Investimento e com o estudo de ALM, elaboradas levando em consideração a
modalidade do piano, seu grau de maturação, suas especificidades e as
es' bcrncornoocenárinnnacroecon6rnico'
caractedsócasdesuasobri
As decisões são tomadas conforme a Politico de Alçadas, com assessoramento da
consu|tnria de investimentos Aditus e ocorrem mediante prnvocação da Diretoria
Executive ao Conselho Deliberativo, que decide ern úit¡rnm instância sobre as
a|ooações.
A participação da consu{toria de investimentos, Aditus, na decisão das aloca

-

es

dos recursos garantidores se limita ao processo de seleção de gestores que
antecede uma nova alocação.
A Diretoria Executive' observando as Politicos de Investimento e o estudo de ALM,
provoca a consultnr|a de investimentos sobre a intenção de fazer aporte em um
determinado segmento, solicitando a análise prévia de alguns fundos d~
\nvest\nmentos, mas nãosel|rniCando ae|es, coDsideraDdoqueaconsu\tor\a disp8e
deurnbancodedadosnou\tornaisabrangentesobreosve<cu|osdecadesegnlento.
A consu(torüx enteo inicia um processo de se(cção corn base em cri0érios
quantiLativos, mediante aplicação de determinados parâmetros definidos corn a
Dir*tnriaExecutine,taiscorno(patrirn0nio|iquidorn<nirno,nive!devo|aóUdade'taxa
deadrnin\stra{ãoetc.).Apósap!ica{ãodnfUtrocornnscritériosquantitatiYos, chega'
sea um resultado ainda preliminar. No passo seguinte, a Entidade elege alguns
veicu|os e a consultoria aprofunda o processo corn elementos qualitativos por
fim, a Entidade seleciona Dsve(cuiosque receberão o aporte, conforme estrat' ia
definida, considerando ainda eventual risco residual, cornooriscodairnagern. por
exernplo. Em seguida, após a seleção dos velcu|os' o AETQ emite atestado de
regu|aridadedaa|ocaçâoeadequaçãoaoestuÓode/\LN.4 eperfi|dop|anoaopasso
ernqueoARGR(nnesnmnAETQ)enmiÓsatcstadodeadequaçãoguantoaosn(veisde
riscndaoperação.Porfirn,adependerdova\ordaa|oca{ão'conforrnedefinido na
Politico de Alçadas, a alocação recebe aprovagão da Diretoria Executive (até 5% do
total dos recursos), nu é submetida para aná((se pelo Conselho Deliberativo
(operações corn valor superior a 5% do total dos recursos).
Ús //rnitesde a/nca - e concentra ofb^arn apuradoseacn/npanhados por n7ekz
dos re|atorioa mensais de compliance (RC) e Acompanhamento da Po/ ~~~ ''c
\

(API).

Ao final do segundo semestre os recursos garantidores da Entidade estavam
alotados entre os segmentos de renda fixa, renda variável, estruturado, imobiliário
e operações com participantes.
Alocação dos Recursos Garantidores por segmento - 2020
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ALOCAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES POR SEGMENTO - FAPECE

Segmento de Aplicação
Renda fixa

Posição 152020

Posição 252020

R$

R$

186.896.777

Renda variável

5.314.409

Estruturados

8.818.771

Imobiliário

2.394.540

Operações com participantes
Recursos Garantidores

33.005
203.457.502

Variação

% :: : :i:: =196.750:,09 `, : 91,86%::
91.;86%
2;61% :', : .: . ` _ : : : 6.364Sü1:

43396 :.' `:: . - :
:TAO' .:.
. . ..

100,0%

`.

5%

i2;04%- -.

20%

9.037.756 `: _ 4,2296

2%

, 2.024:50i:.:0,95%

-15%

6.796 : -::0;00%

-79%

21.4:184.053.''. 11~,096

5%

Fonte RC 12.2020. AJ?TUS / Balance onsolzderfo 2020 - FAPECE

Analisando os relatórios mensais do plane, observamos que não houve
desenquadramentos com relacão aos limites de alocação e concentração por
segmento ou por veículo de investimento, assim como por emissor e derivativo Art. 21 a 28 e Art. 30 da Resolução CMN n° 4.661, Além disso, foram analisados os
códigos ISINs dos títulos e valores mobiliários, conforme Art. 18 da Resolução CMN
n° 4.661/2018 e as vedações previstas Art. 36 do mesmo normativo.
De acordo com as análises efetuadas, pudemos também constatar que a alocação
do PBD estava, no segundo semestre, enquadrada em relação aos

limites

específicos estabelecidos pela sua Política de Investimentos.
Existe, contudo, urna vedação da Resolução CMN 4.661/18 com relação a um
terreno da Entidade, situado na Rua Salustio de Pinho, 200, Praia do Futuro,
Fortaleza/CE. Este desenquadramento já foi justificado à PREVIC, pois a Entidade
ainda não tem como tomar nenhuma providência quanto ao imóvel, urna vez que
existem demandas judiciais questionando a sua posse/propriedade. Somente após
o desfecho da discussão judicial, com a garantia do pleno exercício da posse, na
qualidade de legítima proprietária do referido imóvel, é que a Entidade poderá
allená-ío e enquadrar-se ao dispositivo legal. Neste caso a Resolução CMN n°
4.661/2018 propõe um prazo de 12 anos para solução destes impasses, a contar de
sua vigência.
e

Este colegiado vem acompanhando juntamente com a Diretoria Executiv
Conselho Deliberativo as movimentações judiciais que tratam sobre a pcss

•
Csii4

I

;o
7.);; t

propriedade do terreno da Entidade, conforme recomendações da fiscalização da
PREVIC de reenouadramento do imóvel(terreno).
Diante do risco e da possibi(kÍaúe de eventu-a( decisão judiciai que venha a
contrariar os interesses da Entidade, amparado ern parecer juridico e corn base no
principio da prudência, foi realizada a provisão de 180;6 do valor do terreno em
2018' conforme recomendou o Conselho Fiscal por ocasião de sua 170a Reunião
Ordinária, datada de 27/04/2018, amparado na decisão do [onse(kVDe|iberativo
ata da sua 150a Reunião Ordinaria, de 29106/2018, corn fundamento
nas disposi esdo art, 12' 52pdaRes.[GPCn"l3/O4,asaber:"Os niscosúÍemtVicodos
registrada

devem ser avaliados corn observância dos p/incipiozde conservadorismo epmanc/a,
sendo recomendável que as prováveis perdas sejam provisionadas, antes de
efetúxzn7enteconfigunados".
Durante o

segundo semestre os demandas

judicia is

que discutem a

possa/propriedade do imóvel (terreno) Entidade, localizado na Rua Salústio de

Pinho, n° 200. Praia do Futuro, nesta capital, não apresentaram movimentação
significativa quanto ao deslinde dos processos.
Segundo informações da Diretoria Executiva, durante a pandemia as atividades do
Poder judiciário aqui no Estado

Ceara também ocorreram de forma remota, o

quepa[rnitiuquea|gVnsprncessusqueaguardavarnapenasnju|garnentoháanos
fossem finalmente julgados, mas outros ainda em fase de instrução processual
tiveram comprometimento no seu trâmite.
Este Conselho vem realizando nnnonitorarnentn desse tema, sendo objeto na pauta
da Reuniões Ordinária 198a, ocorrida ern 29/09/2020, respectivamente, sempre
após o recebimento dos relatórios processuais atualizados com as últimas
movimentações processuais.
2.2.2. Risco de Mercado
Segunde o Art. 10 da Resoiucão [MN n^ 4J651/2018' as Entidades devem
acompanhar e ge.renckyro risco e o retomo esperado dos investimentos diretos e
indiretos corn o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas
tol-eradas para os investimentos.
-

~rn atendimento ao que estabelece a l 's(a c\ o acompanhamento do risco de
mercado e controle da volatilidade das carteiras dos planos de benefícios será feito

o/ue'
por meio de duas ferramentas esta[/st\cas: Value-at-Risk(VbR/ ) ou Benchmark Valuemt-Risk(S'ko/)
at-Risk (B-VoR) e Stress Test O VaR (B-VaR) estima, corn base em um intervalo de
confiança e em dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira
analisada, quai a perda maxima esperada (ou perda relativa) nas condições atuais
de mercado. O Stress Test avalia, considerando urn cenário em que há forte
depreciação dos ativos e valores mobiliários (sendo respeitadas as correlações
entre os ativos), qu& seria a extensão das perdas na hipótese de ocorrênci

Estão estabelecidos, na Politica de Investimento do plano de beneficios da Entidade,

os limites de VoR e B-VaR para cada s

n}andato e estes foram apurados e

acompanhados por meio dos relatórios mensais de compliance
Acompanhamento da Política de investimentos (API).
A final do segundo semestre foram apresentados os seguintes vaiores de , oara
os mandatos do piano PBD.
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isco de Mercado- Panda Flaa ALM

Fant2: RC 12.202-Aditus

AOaUsandoosre{atóhosrnensaisdmpkanoobse/varnosquenãohouvennsegumÍo
semestre de 2020 desenquadnarneAto em relação aos limites estabelecidos na
Po|iócade!nvestinacotosparanenhVnldosrnandatOse/ousegrnentosearnaioria
de{esrepncsentarnva|orespoucos\gDificativnsquandocornparadoscornos>innites
estabe|ecidospa,acadaum.
2.2.3. Risco de Crédito
Entende-se por risco de credito aquele que esta diretamente relacionado à

rti;LAP

emissora realizar o pagamento; Perda do valor investido e dos juros incorridos -e
ainda não pagos.
nrÓiin~~
AmesUão
e stão do risco de credito será realizada considerando principalmente os
g
,Oes de crédito
dos títulos de dívida hancária ou corporativa, ou das operações
|açÜoáestrUturmdnsaóvos.
estruturedas,sernpre)uiznàsanàlisesreaiizadasernre

Estão estabelecidos, na PoRicadc investimento do piano PBD, Oslimites para Total
raoGrauEs pecu\ativo.
ern [rédito(Graude\nvesónnentn+GrauEspecu\ativo)epa
Assim como os ratings mínimos para a classificação corno grau de \nvestirnento,
segregado por agência, prazo e modalidade de aplicação. Estes foram apurados e
acompanhados por meio dos relatórios de compliance (RC) e Acompanhamento da
Política de Investimentos (API) mensais.
Ao final do segundo semestre foram apresentados os seguintes valores de Total de
Crédito e Grau Especulativo pelo plano de benefícios.
(

Risco de Crédito - 2020

~

~~

o

~
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~ ~
- -~

;:

71:1 'r4
`
ago set out nov

~ Total emCrédito

dez Limite

Grau Especulativo

RISCO DernEno°z020'*umms
Tipo

'--[`~

¡an fee mar abr mat jun jut ago set out mu

- — ~- ^ — - ----

—-- 3,23% —~' 3—

~m,~v~vu~~o~wu 0,16% 0,17%
.

.

dez

4,96%4,58%~5em 4,18% 4,25% 4,55%

timite
Pt
50,00%

0,16%0,15% 0,18% 0,37% 0,34% 0,35% 0,36% 0,37% 0,38%m/mm\

Fonte: RC meosais 2020 -

stavoenq uadradncono
[o rnbasenasamáUsesefetuaÚasconstatemosqueouianoc
rela ção aos limites de crédito estabelecidos na Política de Investimentos. Os
Dt~ rn bem distante dos limites,representando menos de
apresentaram
resu\tados~eaprese
10% no mês de dezembro, em ambos.
Demais aspectos corn relação ao risco de cnédiÓo, como as empresas emissoras e
rating de longo prazo, apontando as dez maiores contrapartes privadas da carteira,
incluindo emissores de credito privado e de aches com os respectivos ratings
otribukÍos peias agências classificadoras, a alocação por tipo de crédito, a\ërn da
mudança de rating dos títulos de credito, foram também avaliados por meio dos
de
re\atócioa mensais de Análise deInvestimentos (RAi), emitidos pe!acnnsuitoria .
ad~m~~ou~~~~~
~~~mer~~~h~eO~~n~~~n~~
gue possam comprometer a boa gestão dos investimentos ao ago do s
semestre.

2.2.4. Risco de Liquidez
O risco de liquidez envolve a avaliação e potenciais perdas financeiras decorrentes
da realização de ativos a preços abaixo daqueies praticados no mercado,efetuados
para cumprir obrigações de pagamentos de benefícios aos participantes.
A análise de risco de liquidez demonstra o percentual da carteira de cada um dos
Pianos que pode ser negociado em determinado período, adotando como premissa
atualização de 20% do volume medio negociado nos 6itimos 21 dias, para cada ativo
p nas*nrenascartairas p r ópriase/0 VfundoseXdusivos.N0casodosdenoa}sfundn
x'
será utilizado o prazo de cotização divulgado em regulamento.
Ao final do semestre, após análise dos re(atórios, constatamos que o piano PBD
estava enquadrado com re|açãoaG limite de liquidez e estes foram apurados e
acompanhados por meio dos relatórios de Compliance (RC) e Acompanharnento
Política
Investimentos (API) mensais.
Além disso, a Entidade também passou a realizar o acompanhamento dos
indicadores para evideociação da capacidade de pagamento de Obrigações,
conforme definido nas Políticas de Investimento, por meio do relatório semestral
de Índices de Liquidez elaborado pela Aditus,
Tais indicadores foram baseados nos indices de liquidez desenvolvidos pela PREVIC
e publicados no Relatório de Estabilidade da Previdência Complementar, corn
adaptacão de rretodologia para adequação das informações disponíveis.
|b5 Índice de Liquidez Global: O índice de liquidez global (ILG) tern por objetivo
mensurar a disponibilidade de ativos liquidos, independentemente dos respectivos
prazos de vencimento ou da volatilidade, para fazer frente à5 obrigações corn
articipanes proietada para cinco anos.
1LCP Índice de Liquidez de Curto Prazo: O índice de liquidez de curto prazo (/L[P)
relaciona o valor presente (VP) dos titulas de renda fixa ern
carteira (titulos públicos,
títulos privados e operações conmprornissadas) de prazos de vencimentos curtos
(até cinco anos) com os VP das obrigações atuariais líquidas das contribuições, no
mesmo prazo (ate cinco anos).
Não serão estabelecidos parâmetros rnin/rnos' sem prejuízo Óeviraagirquandoos
níveis dos indicadores estiverem abaixo de 1.
Os parâmetros utilizados para apurar os .ind/cadoresforarn: Data base dos
Ativos:
31/12/ 202O;e Data de Avaliação do Passivo: 31/lZ/2O19'
Ao final do semestre foram apresentados os seguintes resultados por estes indices.
Ativos
Liquidez Wrist 1:
Aqbesmwm1:

«LG

191.806485,05
6.339.489,97

3,88
Faine: REP 2-S

~

Quando superior a um, o índice informa a existência de fiuxos de ativos com liquidez
em montante superior aos passivos atuariais líquidos, indicando que não há
insuficiência de ativos para cobrir as obrigações.
inflação:
Pré:
()Laos:
Valeu Total RF:
VP Passivo - Pró mos 5 anos:
n,çp

51.6f58.4=-= ,49
0,09
95.261.436,51
146.881.925.05
-64.357.186,82
2.28.
Fonte: RLR 2 S 202O - Aditas

Quando superior a um, o índice informa a existência de fiuxos de renda fixa em
montante superior aos passivos atuariais líquidos, indicando menor necessidade de
realizar outros ativos para cobrir as obrigações no período de referência. Portanto,
o ILCP maior tende a reduzir a exposição ao risco de mercado.
2.2.5. Demais riscos
Os riscos legal, operacional e sistêmico ligados á gestão dos investimentos não
possuem limites específicos nas Políticas de Investimento, porém também são
acompanhados e monitorados pela Entidade por meio dos relatórios emitidos pela
consultoria de investimentos e com ações específicas da Entidade.
2.3. RESULTRDOSDOS INVESTI M ENTOS
A Resolução CMN n° 4,661/2018 exige que as EFPCs definam a taxa mínima atuarial
e os índices de referência, observado o regulamento de cada plano de benefícios e
as metas de rentabilidade para cada segmento de aplicação.
Segundo a Política de Investimento do piano PBD, entende-se como índice de
referência ou benchmark para determinado segmento de aplicação o índice que
melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para horizontes
mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está,
evidentemente, sujeito às variações momentâneas do mercado.
2,3.1. Resultado Acumulado por segmento
De acordo com os relatório Análise de investimentos (RAI) e demais informações
obtidas com a Entidade, ao finai do segundo semestre o plano apres--tou os
seguintes resultados para os segmentos de aplicação e para o consolid
~

Resultado Acumulado por segmento - 2020
15,0%

5,0%

~ffl

0,0%

---

/
FAPECEun
|
|

E nemabiV6ade

Renda fixa Renda vamavel Estruturado
acumulada

E Benchmark

"vumuladn

/mobillario rJperac,Zes com
partic.
M Meta Auuaria!ar*mulada

Ponta: nmo.2o20 -xmm"/nvnia"n°"tabxmox dos wnsmr°v*,mon-mrmCE

FAPECE BD

5,95%

9,73%

9,73%

Renda fixa
Renda variavel

6,33u
-9,85%

9,73%

65,06%

9,73%

-101,23%

Estruturado

3,91%
a2,21%
11,71m

9,73%
3,50%
3'33m

Imobiliário
L Operações com panu

-10,24%
zo,nx%

61,15%

9,73%

40,18%

9,73%

'zxs'*o%
120,35%

Fonte: mw12.20m' Aditas /nvnuho Rentabilidade dos m°estix°omnzsm'FApECE

Pode-se observar que somente o segmento de operações corn participantes
superou a meta atuarial ao final do segundo semestre, 120.3596, assim corno seu
benchmark acumuiado, 11,71% contra 10,70%. 0 segmento de renda variável fechou
o ano corn resuitado negativo em -9,25%, menor que seu benchmark
de 3,50% e 101,23% da meta atuarial. Osegrnento {[nobi|iá,io, obteve o pior resultado
ano,
terminando corn -12,21% e -125,49% da meta atuarial. E o segmento estruturado
obteve resultado abaixo da meta atuarial, 40,18%, mas superior ao seu benchmark
corn 3,91% contra 3,50%.

Ressaltamos, contudo, que

piano P'SD conta com 90% de sua massa de

participantes |a

conforme dados atuariais do piano, de forma que se
apresenta corro um piano maduro.
Ta) perfil é determinante para redução do apetite ao risco da carteira de
investimentos da Entidade, due busca fazer suas aplicações para atingir sua meta
atuarial sem, contudo, assumir riscos que não estejam ern conformidade corn o
perO| do piano administrado.
COMENTÁRIOS DIRPTORIA
Como sabido, o ano de 2020 sofreu corn os efeitos econômicos provocados p e|n
pandemia. Dado o perfil conservador do dann' no primeiro momento, o perfil
conservador b|indou a carteira de investimentos, de forma que o resultado dos
investimentos no 1« trimestre de2020ainda foi positivo, contrariando o resultado
observado nas demais entidades, inclusive nas de perfil semelhante (Plano BD). Por
outro lado, tal condição também não permitiu que a Entidade aproveitasse os
- nhos obtidos corn a recuperação de valor dos ativos de maior risco. Considerando

que o maior objetivo do piano é a preservação de capital, dado o -erfil do t
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rn o cenário menos
Diretoria Executiva providenciou novo estudo de ALM, —
turbu\entn, objetivando realizar os ajustesquefosseol recomendados pelo novo
estudo.
resuitado o diretor de seguridade e AETQIARGR afirma que o segmento
,aindaestácnnournnk/elde
rendafixa' rOaisbennpos\cionadocro(e\açãoaretorno
elevado qUese[á adequado corn a implementação do estudo de ALM já

Diante

aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo.
s e\aAditus'pnde;nser
Nore|atór\odeAnáUsede}nvestirnentos(RA|)'e\aborado p
verificadas as rentabilidades mensais comparadas com as metas atuariais e
planilha "Rentabilidade dos Investimentos em 2020"
benchmarks, assim corno
elaborada peia Entidade e as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho que
tratam do assunto.
2.3.2.

Pe,

n dos Fundos de Investimentos

Para avaiiar e acompanhar melhor os resultados apresentados pelos investimentos
é

importante ana|isarrnostarnbénn a performance apresentada pelos fundos

de

inYestirnentos, principalmente pelo fato de aproximadamente 98% da carteira de
investimentos da Entidade está distribufda entre fundos de investimentos
cornandados por gestores externos,
A avaliação dos fundos de investimentos é realizada beta Diretoria Executiva em
parceria corn a consultoria de investimentos Aditus, por meio dos diversos
relatórios gerenciaisporcla geradn.
Ao final do semestre a Entidade possula oito fundos de investimentos alocad
seguinte forma:
Alocação fundos de investimentos -2O2U
CEF/FAPECE
M ita6 Active. FIX mmmFI
▪ Fate( Shaer Ia *pm
� aeu,nm FIA Dividendos
� /rnamc*mm^mmmmu°"uvsFIA
• Garde Dumas PIE F1M
SI Sul América Endurance
h SPX mimooEstruturado
Fonte: mwn.20oo'xdltas/Balancete consolidado

o.

m~a
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Variação

Segmento/Veiculo

Gestor

R$
Renda Fixa
CEF/FAPECE RF

134.990.294

67:24%

141.182.937

66,64%

5%

Caixa

25.624.418

12,76%

55.171.923

26,04%

115%

itaú

Bradesco FFIC FI RF IMA-8-5

6.451.515

3,21%

0,00%

-100%

Bradesco

Western Asset!MA-B-5 Ativo Fl RF

6.582.951

3,28%

0,00%

-100%

Western

BTG Factual Tesoura IPCA Curto FI RF Ref.

6.441.028

3,21%

0,00%

-100%

BTG Factual

Icatu Vanguarda Inflação Curta Ft RF

6.439.480

3,21%

0,00%

-100%

Icatu

Itaú Active FIX IB MM Ft

Renda Variável
Fator Sinergia V-FIA

1.141.538

0,57%

1.351.852

0,64%

18%

Fator

Bradesco FIA Dividendos

3.311.223

1,65%

4.018.858

1,90%

21%

Bradesco

949.758

0,47%

1.104.816

0,52%

16%

imalucelli

Garde Dumas FtC FIM

2.977.868

1,48%

3.078.390

1,45%

3%

Garde

Sul América Endurance

2.933.135

1,46%

2.925.992

1,38%

0%

Sulamérica

SPX Nimitz Estruturado

2.907.767

1,45%

3.036.238

1,43%

4%

SPX

¡ Fundos de Investimentos

200.750.977

100%

211.871.006

100%

6%

Imalucelli Marlim Dividendos FIA

Investimentos Estruturados-Muitimercados

ante; RAI 12.2020 - Aditus / Balancete consolidada 12.2020- FAPECE

Podemos constatar que 66,64% dos investimentos em fundos de investimentos
estão alotados no fundo CEF/FAPECE RF, fundo exclusivo da Entidade e o segundo
fundo com maior alocação, o ita á Active FIIX IB MM Fl, corn cerca 26,04%. Os demais
possuem alocação abaixo de 5%. Comparando corn o semestre anterior,
percebemos que foram resgatas as posições de quatro fundos Bradesco FFIC Fl RF
IMA-B-5, Western Asset IMA-B-5 Ativo Fl RF, BTG Pactuai Tesouro EPCA Curto FT RF
Ref. e Icatu Vanguarda Inflação Curta F6 RF, conforme explicações do item 2.1.2 deste
relatório.
De acordo corn os relatórios de Análise de Investimentos produzidos pela Aditus, ao
fina! do segundo semestre os fundos de investimentos apresentaram os seguintes
resultados:
Fundos de investimentos Renda
Resultado Acumulado por fundos de invest. - RF - 202E
ã5,00;á
9,73%

9,73%

110,00% ;

5,00%

2,77%
6, 33%

0,00%
,
CEF/FAPECE RE

;tail Active FIX IB MM Fl
Rentabilidade

■ 8enchrnark

F a^'e:RA/ 12.2020 - .A.ditws PPianilha Re.v:aci#i.

Renda Fixa

CEF/FAPECE

ms"itadoucumulado 2020

~~'~~—'—
e
Benchmark
~~~

m~mAm«m»

'tail Active FIX lB MM
Fl

-----~-- --~~~r —
87%

Renda Fixa

w

633

9,73%

2,77%
9,73%
65,00,7
2~snm
74,82%_~~
_
FAP°~^
uvestim"nm"°="'
/ vovnim"on*rboume*m
)o";e:**/ li202a

ueofundnCEF/FAPECE(\NP[
Descordn[ornosre\atóFiosanaiisados[onotatannosq
do piano atreiado ao [D\ (ItaúActk/e FIX 16
+ 4'0896a.a.)eofundo corn benchmark
onOyobaiXndeseusrespecÓvos
N1K8F\),fechararnosegVndOsernestracomperform
O mesmo ocorre ao compararmos corn os resultados apurados em
benchmarks,

relação à meta atuaria\(\NP[+4,O896a.a.).
COMENTÁRIOSDAD|RETORU\
para a carteira de i nvesurneotosernrendafixapor
Mesmo tentando gerar alpha
( óoexercfciode2U20ndesennpenho
Dn e(odeoperaçÜestát(cas,a{ndaas5irnaofina
do seg[nentoficou abaixo da meta atuarial perseguida. O fundo CEFIFAPE[E RF,
fundoexdusivoda Entidade, possui urna significativa parcela de seus recursos em
. atreladas ao [0' que nesse momento estão
opera " es cornprornis~adas
rn o Conselho
m com
rentabilizando abaixo da meta atuarial. Conforme discuód
autorização para usar tais recursos na
DeUberatk/o, o gestor do fundo já tern
aquisiçãodetúV(os p'bÜcos. corn base noestudndaALK8,desdequeportmxasque
\ i No entanto, ao longo de 2020 obsenxzu'se urna taxa de
cubram a meta anuarm.
`uros baixa,oquenãnperrnit!uquetaisoperaçõesse rca|irassenl.A partirdonnvo
estudo de ALM elaborado em setembro de 2020 a entidade está buscando
sempre
promover os ajustes necessários para perseguir a meta atuarial,
observando a adequaç ão do niVe\deriSco dos investimentos ao perfil do plano
administrado.
fina\dedezernbrode2020'
0FundoCEF/FAPE[EF|RENDAF\XA(FundoEuc\usivu)nn
urna alocação no valor de R$ 141.182.937'45 representando 66% dos
estava corn
recursos garantidores. O fundo concentrava R$ 4E.904,23£i76, representando
ao[0.OFundnKaÚAcóveFiX
3Z' S196dototaLcornrendirnentodiarioequiva|ente
18 MM R, no final de dezembro estava com a alocação de R$ 55.171.923.25.
Conforme manifestação do gestor reduziu as po5\cõeserncréditn razão da baixa
performance. A Diretoria Executiva resolveu rnanter a posição como hnvesth.entn
-aantacão do eswdo de
líquido para possiveis direcionamentosna

o
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Fundos deInvestimentos
Resultado Acumulado Dor fundos de invest. - RV - 2020
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_-'
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Dividendos
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«~eam
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-5,65%
|o,nchnom
3,50%
3,50%
% da Meta Atuaria

Imalua{xMamm
Dividendos FIA

Renda varidvel

3,50%

3,50%
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—

Fonte: am 12.z02o-»mtit"/mmilba Rentabilidade

A partir dos resultados apurados, nstatamos que o fundo Fator Sinergia fechou o
semestre corn Peiformance acima do benchmark
do plano (fBRX)sitoação diferente
quando olhamos para o fundo Bradesco FIAc o fundo ]rna|Uce}8Marlin-) Dividendos.
Ao compararmos corn
os resultados apurados em relação a meta atuarial (INPC
4,08% a,a, apenas o fundo Fator Sinergia V-FIA obteve performance superior,
COMENTÁRIOSDAD|RET0R{A
Como ja mencionado em tOpico anterior, o ano de 2020 foi marcad
los estra s
provocados pela pandemia e peio fato
termos baixa exposição no segmento de
renda variável, não tivemos grandes problemas no inicio da pandemia, mas
também em razão do mesmo motivo não foi possível aproveitar o movimento de
retornada dos valores dos ativos segundo momento. Paralelo a isso, observamos
urna eieVoçãn significativa da /nOação' o qua
elevou mais ainda a meta a ser
perseguida, elevando o distanciamento entre o resultado obtido e a meta
perseguida. Em razão das dificuldades trazidas corn esse cenario
^ a Diretoria
Executiva promoveu novo estudo de ALM elaborado em setembro de 2020 para
orientar a realoação dos ajustes necessários para perseguirmos a meta atuaria|
sempre observando a ad
nkvet
risco dos investimento s
piano administrado.
~

Estruturados

Fundos de I

Resultado Acumulado por fundos de invest- Estruturado - 2020

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

-0,28m
Estruturado
Garde Dumas RC AM Sul América Endurance SPX Nirnitz

~ nentaumkWe
Fonte: x12.
Resultado acumulado 2020
Rentabilidade

Estruturado

IIBenchmark

Mhos /manxhox""p*aa"e dos Investimentos z*m-PA,u

Garde Dumas tIC
FIM

Sul America
Endurance

SPX Nimitz
Estruturado

Estruturado

4^%
,_m

o~xm

r~wm

3,91%
---~

-'— — - —'

Benchmark

1 % da Meta Atuarial

No segmento de investimentos estruturados nenhum dos fundos fechou o ano com
acima do bencÓnnork do piano (120%[D0. O mesmo ocorreu ao
performance
~
relação á meta atuarial (INPC +
d
apurados
compararmos cornos rcsu~mdosapure
4,08% a.a.).
COMENTÁRIOS DA DIREIORIA
n ~~~uàr~a ~
O segmento ~(~~mer~e~r~~~(~~~~d~
ela
bem durante o exercício dc2020 fortemente afetado p
tanbënnão~
crise sistêmica provocada peia pandemia. Novamente, a partir do novo estudo de
ALM elaborado em setembro de 2020 a entidade está buscando promover os
ajustes necessários para perseguir a meta atuar\aL sempre observando a
|anoadrninistrado.
adequação
do ilk/el de risco dos investimentos ao perfil do piano
administrado.
equaçãodooheide[iscodos\nvesórnentnsaoperfi|dop

2.~.

COMENTAR1OS E RECOMENDAÇÕES

No capítulo investimentos estão relatados os principais pontos do processo de
investimento e dos ativos: sua composição, seus limites, seus riscos. O que aqui não
está objetivamente descrito foi analisado nos documentos que-fazem parte
.ii[~y'esdenlcnur
integrante deste relatório. Destaque para concentração nas ap
risco, prefixadas, ~
t~\0spúb\icVsquefaci||~arna gestão dos neg ~c\os.
A Diretoria Executiva, de acordo com suas atas, abordou em suas reuniões o tema
invesórnentos, acompanhando e monitorando todas as rnovirnentaç'ães e
resultados das carteiras, segmentos e gestores.
e comentários da Dfretor>a
Desta forma, com base nas informações analisadas
Executiva, este Conselho conclui que a gestão dos recursos garantidores está
enquadrada e aderente à legislação vigente e as Políticas de Investimento, além
d\ssn, ficou evidenciado que a Diretoria Executiva monitora e acompanha seus
reoVhados, empenhando-se em encontrar alternativas e op ões voltadas à busca
dos retornos esperados mas sem descuidarSe do principal o'etivo do

piano,

é a de preservaçã d apital, considerando as particularidades e perfildo piano

administrativo.

Não são necessárias recomendações, referente a este item, ao Conseil-10
Deliberativo e à Diretoria Executiva para o segundo semestre.
Contudo, este Conselho manterá sua atenção para o próximo semestre nas
resoluções das divergências encontradas entre as informações dos relatórios
d-emonstrativos de investimentos e balancetes da Entidade.

19

3. ATUARiAL
3.1, PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL 2020 — FAPECE

Posição 152020
Conta
Patrirn8nio social

R$

R$

234.543.351

242.864.128

3,55%

1.165.830

29,00%

:
•-

903.753

Fundos

4.308

Investimentos

4586

6,46%

1.161:244

29,11%

241.698.298

3,45%

•

899.446

Administrativos

233.639.597 •

Patrimônio de cobertura do Plano

Variação

Posição 252020

Fonte: Balancete cons-ark-144a 2020 - FhAri

3.2. EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO DE COBERTURA DO PLANO
O patrimônio de cobertura do plano é constituído pelas provisões matemáticas e
equiifbrio técnico. As provisões matemáticas são os compromissos da fundação em
relação aos seus participantes, o que corresponde a soma de beneficios concedidos
e a conceder. ja o equilíbrio técnico demonstra os resultados realizados, ou seja,
superávit/déficit técnico acumulado.
O patrimônio do piano consolidado da Entidade evoluiu da seguinte forma durante
segundo semestre.
Evolução Patrimônio de Cobertura do Plano - Consolidado - 2020
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Patrimbnio de cobertura do Piano U Provisões Matemáticas I Equilibrio Técnico
Fame: Balancete consalidada 21720 - RIPE-a

Ao final do semestre, o piano P60 apresentava aproximadamente R$ 242 milhões
de patrimônio de cobertura do piano, demonstrando uma evolução positiva e
superior as -provisões matemáticas, apurando ao final do segundo semestre um
superávit técnico de aproximadamente R$ 62 milhões.
Ainda com relação ao patrimônio de cobertura do plano, analisamos sua vagi
ern relação às provisões matemáticas e apuramos o seguinte cenário ao f
segundo semestre.

2,0

Variação

4,68%

!

0,20%

0,00%

|

~

-0,07%

-0,73%

-0,71% -0,19%

0,11%

0,30%

-2,31%

-0,46%

0,57%

0,89%

0,95% 0,93%

fanlfevfev/marmafiabrobrimmmai6un jun/jul jul/ago agoiset set/outom/nay noylciez
—PatrImônio de cobertura do Plano

~I0..pnwi,aes,matomáfca
Fonte: Baianm*mxsaadau=2om FAPECE

As variações do patrimônio de cobertura do piano em relação às provisões
rnaternát(casse mostraram aUnhadas ao longo do per(odo' com um aumento de
4,68% nas provisões matemáticas, no mês de dezembro, contudo ao finai do
semestre o piano manteve seu resultado positivo. Segundo a Entidade, o aumento
das provisões maternéticas ocorreu devido as alterações nos valores das seguintes
prern|ssasatuariais:TaXarea|anua|deiuros,de4`GO96aoanopara3'7O96aoano'
'e
fator de capacidade para salários e beneficins, de 0'9333 para 0,9844. Essas
afterações influenciaram o aumento das provisões matemáticas,
Com relação aos resultados do p{ano, atualizando os valores contabilizados„ foi
verificado um superavit técnico de aproximadamente R$ 62 milhões
correspondentes a aproximadamente 34% das provisões matemáticas.
Evolução Equilíbrio Técnico - 2020
80
| ~ 60
40
67
20
o
¡an

fey

mar abr

mal

jun

fui

ago

set

out

nov

dez !

Fonte: Balancete m"=ua"tla2mv'm,mE

3.3.

S OLVENCIA

A Solvência de um piano é ,,efinida pelo patrimônio de cobertura do piano dividido
pelas provisõesrnaternáÓcas. acompanhamento da solvência é relevante para
avaliar a capacidade de pagamento das obrigações assumidas pelos pianos de
heneficiosdefinidos, e estabelecer correções de rotas, seia atraves de revisão nas
contribuições, revisão nas Políticas de Investimento, ou revisão da aderência das
h/pÚtesefatuariais.
Ao longo segundo semestre a evolucào da solvência do plan P D se a pre
equilibrada ern todos os meses.
[

Solvência - 2020
1,32

1,33

1,32

1,37

135

I.:33

1,39

1.,.39

jun

ju

ago

1,34

,Z6031.1.25.£0.1.

jar

fey

mar

abr

ma i

set

out

nov

dez

••••••Solv'encia
Foam Balancete consolidado 2C2,0 - FAPECE

3A.

AVALIAÇÃO ATUARIAL

Durante o segundo semestre de 2020, foi iniciada a Avaliação Atuarial do ano de
2020, válida para o exercido de 2021. Desta forma, as informaçães referentes aos
resultados obtidos nesta avaliação serão retratadas no relatório de manifestação
do Conselho Fiscal do primeiro semestre de 2021. As hipóteses e premissas
atuariais, assim como o piano de custeio e demais informações, válidas para este
exercício, cujos estudos se iniciaram no segundo semestre de 2019, já foram
retratados no relatório do primeiro semestre de 2020.
3.5. DEMONSTRATIVO ESTATiSTICO
Por meio do Oficio Circular n° 02/DITEC/PREVIC, de 30/06/2015, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC suspendeu o prazo para envio do
Demonstrativo Estatístico de Senefici©s e Popuiacão de que trata a instrução SPC n°
24. de 05/08/2008. Em 19 de outubro de 2017 a PREVIC através da Portaria 1001,
informou que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar deverão retomar o
envio do Demonstrativo Estatístico de população, com prazo de 15 de dezembro de
2017 para o envio dos períodos em que o envio ficou suspenso. E para conformidade,
foram atendidos os requisitos de encaminhamento deste demonstrativo.
A seguir está demonstrado o resumo destas informações ao final do segundo semestre
de 2020.
ESTATISTIO% DA. POPULAÇÃO

ATIVO

APOSENTADO

PENSIONISTA

Quantidade de Participantes
Mínimo de Idade
Media de Made
Maximo de Idade
Soma de Salário / Beneficio
Média de Salário / Beneficio

219
34,98
67,42
82,65
L453.763,89
6.638,19

122
58,40
75,50
96,27
308.594,06
2.529,46

81
12,49
66,09
91,40
103.032,70
1.272,01

Fonte: FAPECE e eitIctiks do atuário.
Fonte: Balancete consolidado 2020 - FAPECE

3.6. COMENTAR1OS E RECOMENDAÇÕES
No capitulo Atuarial estão relatados a evolução do patrimônio de cobertura do
piano, os resultados superavitários, assim como o resultado da avaliação atue
o piano de custeio para o ano vigente.
4/

22

Os resultados apurados ao final dosemeStresãosu

itáriooeoolanoencontra-

se soivente.
Desta forma, com base nas informações analisadas este Conselho conclui QUE a
gestáo do passivo está enquadrada e aderente a legisla0o vigente e ao perfil do
piano, alem disso, ficou evidenciado seu rnonitoramento e acompanhamento.

Deliberativo e à Diretoria Executiva para o segundo semestre.
I 41
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4. EXECUÇÃO ORÇAM6NTAA
~
A Resolução CGPC ne 29/2009, que di õe sobre os critérios e limites para custeio
das despesas administrativas d~~ EFPCs, estabelece queo Conselho Deliberativo,
outra instância estatutária competente, deve definir as fontes de custeio,
observados os regulamentos dos pianos de bene~cios, e fixar os critérios
quantitativos equa|\taóVn5 das despesas adrninbtrativas, be[ncorno 3S metas para
os indicadores de gestão para avaliação objetiva das despesas administrativas,
inclusive

corn pessoal, quando da aprovação do orçamento anual. Alem

disso' o Conselho Deliberativo deverá aprovar o regulamento do Plano de Gestão
Administrativa - PGA no qual, deverá constar estas e demais informações conforme
estabelecidas na Resolução CGPC n 28/2009.
(} normativo, entr~ outra~ coisas, t~rnbárn define que cabe ao Conselho Fiscal o
acompanhamento e controle da execução orçamentária e dos indicadores de
gestão das despesas administrativas, inclusive quanto aos limites e critérios
quanóLot~usequa|ita~vos,berncornoaava|iaçãndaurnetasestabelec)dasparaos
indicadores de gestão, emconsonândacorn o inciso do artigo 19 da Resolução
CGPC n° 13/2004.
Ernoonsnn~nc~ao que estabelece alegislação,aEnthÍadee~borounnsgoharnenúo
doPGAde acordo cornnscriÓáriosde~nido~oelegislação,
~

aÚhÍrnaversão *st~

datada em 27/06/2016 eanua|mnentea Diretoria Executiva propõe o orçamento e
as metas para os indicadores de gcstão, incluindo os desvios aceitos para a
aprovaçãodo[onse\hoDe|iberoóvn'
OurçarnenÓmerneCms aqui detalhados fhnanmaprovados pelo Conselho Deüberaóvo
ern sua 15R" reunião ord\náriade26/12/2O19,
~~~m~n~m~~~o~m~~e~~~~~ gestão são feitos
rnensa|rnentecononepo~es aos Conselhos De|iberat~oe Fiscal en~ suas reuniões
ordinarias e estão inclusive registrados nas atas dos colegiados.
DOS RESULTADOS OR~Ó~VE~~R~~Z~OS
4,1,1.

Gestão Previdencial
Orçado
n

Conta

Realizado

Variação Diferença
RS

_ _

_~__

GESTÃO

~
CORRENTES

__

4.174:80 4.014.744
4.014.744
-4% (160.057)
1.885.280 1.807.145 -4% n8135
pwxnCIp*wns
2.289.521 2.207.370 -4% (82.151)
nEcuxsospxovsw/roscowrn/noomrn^T~o»u 3.096.689 3.780.091 22% unu.wo
^—^~^^^`
(5306.022) r.
DEDUÇÕES
4%
(210,214)
_~
~. ~,
ocwsnoosocpncoAcx000wnmu*DA
(5~14.586) (5.293.159) 2%
(78.573)
ucwEp[c/osocpussr«çÁoÚw/cx
(31.206) (151.827) 387w (120.620)
INSTITUTOS
32%
(19.021

'

i

RIM DOS INVESTIMENTOS
CONTITUIÇÕES/REVERSÀO DE PROV~ru«amws
'''

^—^

1.3306565 10.058.013
4.454 13,120.55,4
111A11.76b) 17369.454 :,32%
3.642.260 '

(`*8,-6v6)`~

1-167

Ponta: nemtóm,»nuuseComparative Smmme12.00n/o=mv^*e

/4

A Gestão Previdencia| apresentou no geral resultado superior ao orçado durante o
segundo semestre. Destacamos a seguir apenas as rubricas cuja varia ão superou
a margem estabelecida pelo Conselho Deliberativo de+1- 10%, todas justificadas
pela Diretoria Executiva,
ADIÇÕES
(+) RECURSOS PROVENIT DE CONTRIB CONTRATADAS - O planejamento da
atualização rnonetáriada dívida da patrocinadora não considerou os valores de
juros e correção nnonetaria da repactuação da O" parcela especial da
recebidas nos meses de iunho e dezembro de 2020.
DEDUÇÕES
(+) BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO 'NICA Os valores foram orçados com base nos
pagamentos realizados em 2019. Em agosto foram realizados os pagamentos de 4
peculcis dentre os quais, dois dele com valores acima deR$30.UGC\O[\ bem acirna
da [nédia p|aneiada no ano em dezembro também foi realizada concessão de
pecúlio.
(+) INSTITUTOS - Os valores de atualiza ão do saldo de Reserva de Poupança, foram
orçados corn base no saido

novembro/2019, considerando o INPC projetado na

época, índice bern acima do INPC acumulado do ano de 2020. Os indices de abril e
maio foram negativos e os índices de junho e julho e agosto, foram bem abaixo do
previsto.

-) FLUXO DOS INVESTIMENTOS A rentabilidade dos fundos de investimento

m

orçadas considerando o saldo de investimentos de novernbro/2019, atualizado pelo
INPC projetado para 2020. Os índices reais de 2020^ estão bem abaixo dos
projt?.tados. Com a situação de pandemic em 2020 e o baixa taxa de juros, o retorno
dos investimentos está. abaixo do pre;isto, iá que dado o perfil conservador
p(ano, não temos grande apetite riscos. Não foram orçadas varia es negativas
para o per/ndo, porem ate outubro' alguns fundos apresentaram resultados
negativos.
(-) [ÚNST|TU|,
{}ES/REVERS7\0 DE PROV ATUARIAIS - O valor de benefício
concedidos e a conceder foram orçados corn base rio saldo de novennÚro/2019.
Desta forma foram orçadas apenas a constituição de provisões rnatcn)aticas
durante o exercicio de 2020. Nos meses de janeiro a junho, houve reversão do valor
total das provisões. Em agosto houve constituição de beneficios a conceder e
concedidos num percentual de 0,30%. Em setembro houve reducão de 0,46%, apás
a atualização da base utilizada para o calculo. Em outubro houve constituição de
RIM, que aumentaram 0,95% em refação ao mes anterior. Em novembro as reservas
aumentaram 0,93%. Ern dezembro houve um aumento de 4,6-8% justificado pela
redução da meta atuarial de 4,08% para 3,07. No acumulado saido da$ provisões
aumentou RS 10.US8,U13.00, ainda assim abaixo daconsdtuigãoprevista.
.
~
TÉCNICO - O resultado do piano foi orçado considerando ~
IUPER/Y@T/D.F|[[TTECNIC0
constituição de valores constantes das reservas matematicas Em abril houv

reversão de RS 4.033.725,54 no valor das reservas, elevando consideravelmente o
valor do superávit, mesmo cora um desempenho dos investimentos abaixo do
planejado. Em dezembro houve constituição das RM em consequência da redução
da meta atuarial e resultado positivo dos investimentos, o superávit continua acima
do planeIado, devido principalmente a reversão de RM acumulada no ano.
4.1.2. Gestão Administrativa
Orçado
RS

Coate
ESTA0 ADMINiSIRATIVA
RECEITAS
GESTAO PREVIDENCIAL

Realizado

Varra0-o Diferenga
RS

2382,87o
626.220
281792
343.428
2.156.650
2155.976
673
(i.884.1.4p)
(968.225)
(968.225)
(514.202)
(45.610)
(5.802)

2.114.894
604.132
272_091
332.041
1308.390
1.508.127
263
(1320.259)
(888338)
(888338)
(508.308)
(12.070)

SERVIÇOS DE 7ERCEIROS

(249.448)

(228.076)

DESPEÇAS GERAIS

(106.707)
(1832)
(42.624)
(915.915)
(915.915)
(514.052)
(45.610)
(5.802)
(197.288)

(87.762) -18%
(2.379) -38%
(49.743) 17%
(831.920)
-9%
(831.920)
-9%
(508.290)
-1%
(12.070) -74%
-1C0%
(171.676) -13%
(87.761) -18%
(2.380) -38%
(49.743) 17%
26.947
-14%
(421.582) -18%

PATROCINACOR(ES)
PARTICIPANTES

INVEST IMENTOS
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE I IMENTOS
TAKA ADMINTSTRAO) EMPREST FWANCTAMENTO

DESPESAS
(5ESTA0 PREVIDENCIAL
DESPESAS ESPECIFICAS
PESSOAL E ENCARGOS
TR EINAMENTOSKONGRESSOS E SEMINARIOS
VIAGENS E ESTADIAS

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇO" ES
TRIBUTOS

I NVESTI MENTOS
DESPESAS ESPECÍFICAS
PESSOAL E ENCARGOS
TREINAMENTOSICONGRESSOS E SEMINARIOS
VIAGENS E ESTADIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS GERAIS
DEPREGAÇÕES E AMORTiZAÇõEs
TRIBUTOS

FLUXO DOS INVESTINENTOS
03NSTITUICAO/REVERSA0 DE FUNDOS

(106.707)
(3.832)
(42.624)
31.223
(511297)

-24%
-4%
-4%
-3%
-30%
-30%
-61%
-9%
-8%
-8%
-1%
-74%
-100%
-9%

(667.978)
(22088)
(1(1701)
(11.387)
(648.259)
(647.849)
(410)
153.881
79.886
79.886
5.893
33.539
5.802
21.372

18.946
1.453
(7.118)
83.995
83.995
5.762
33.539
5.802
25.612
18.946
1.453
(7.118)
(4276)
93315

Fonte: Relatário Análise Comparativo Sintética 12.20201 Balancete 12.2020 - FAPECE

Analisando o resultado da Gestão Administrativa, durante o segundo semestre,
notamos que as receitas e as despesas foram menores que as estimadas, mas
resultaram em um saldo positivo. Destacamos a seguir apenas as rubricas cuja
variação superou a margem estabelecida pelo Conselho Deliberativo de +/-10%.
todas justificadas pela Diretoria Executiva.
RECEITAS

(-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - O custeio administrativo dos
investimentos, representa a receita da gestão administrativa advinda dos
investimentos para a cobertura das despesas administrativas dos investimentos. O
retorno dos investimentos abaixo do planejado, principalmente em decorrência da
crise relacionada a pandemia, reflete diretamente nos resultados do ust
administrativo

(-) TAXA ADMINISTRAÇÁO EMPREST RNANOAIVIENTO
- diminuiu de forma
significative ate setembro de 2020. árentab|Udade do segmento empréstimos, foi
,orojetada com base na media do perfodo janeiro a novembro de 2019, A carteira
está sem liberações desde maio de 2018 e com isso a tendência da taxa Úe
administração
reduzir mensalmente até a liquidação integral da carteira de
empréstimos corn a quitação dos úftimos contratos ainda ativos.
DESPESAS
(-) TRE1 NAMENTOS/[ON(SRE5SC)S E SEMINÁRIOS - Foram aprovadas verbas para
inscrição em eventos de capacitação de Diretores, conselheiros e funcionarios, com
base no orçamento de 2019 e pensando necessidade de preparação dos novos
conselheiros que ingressariam no quadro da entidade em 2020. Pnrénn devido o
per{odo de pandemia e incertezas, mesmo corn a realização de
tern, em sua maioria, um menor custo, não foi possível a realização de treinamentos
corno o previsto. Também não foram realizadas reuniões e treinamentos fora do
estado, o que reduziu significativamente as despesas corn passagens, diárias e
ajuda de custos. Eventos como EP|NNE, Congresso Abrapp e CONANCEP, por
exemplo, nenhum deles foi realizado de forma presencial no ano de 2020:
(-) VIAGENS E ESTADIAS ' Os valores orçados foram planejados com base nas diárias
pagas em 2019. Em 2020' com a pandemia, reduziu-se sensivelmente a
possibilidade de participação em eventos presenciais fora do estado.
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - Foram plan jados gastos corn a defesa dos diretor s
autuados em 2014, coro base nas despesas de 2019. Foram re istradas despesas
bem menores que o previsto. Despesas corn serviços de manutenção e
conservação, para realização de reforma na sedeterObórn foram planejadas, e não
foram executadas, conforme o planejado, ernconsequêndadas(tuaãoatua|de
pandemia. Também foram orçados gastos corn LGPD e SISOB realizados
internamente sem custo para a entidade (LGPD) ou não realizados (SiSOB.
(-) DESPESAS GERAIS - As despesas com água, luz, energia e outras foram orçadas
corn base em 2019. porérn houve uma reduçãocônsideráve! após o period0de
pandemia e trabalho home office. Houve o retomo das atividades presenciais,
porém corn horário reduzido, o que manteve essas despesas ainda abaixo do
pianelado. Também foram orçados gastos corn manutenções na sede que não
foram realizados.
(-) DEPRECIAÇÕES E AKlOQT|ZA[õES - projeção da depreciação foi calculada,
cons/Óerandoaa q uis}çãodeativopennanente(náquinas':1hvciseconnputadnres
'
inicio deZO2(lp
or~fnrannrea} izaÚasaquis(çüessornentednsnVLeboVkze
porem
outubro.
(÷) TRIBUTOS - Os valores orçados de PIS e COFINS não foram cabulados
considerando o recebimento das parcelas especiais da divida. Ern dazembro.~~
recebida urna nova parcela da renegociação que elevou o valor dos R t .,
garantidores e, consequentemen, do P15 e CORNS.
7

DE FUNDOS - O valor projetado de constituição do
()[OyST[TUrr»K~v~w~xu
base nas despesas plan jadas. O valor das
fundo administrativo foi calculado corn
menor do que o valor realizado no ano.
despesas administrativas orçadas é

4.1.3. Fluxo de investimentos
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segundo semestre,
Os resultados obtidos pelo fluxo de investimentos, ao final do
ficaram abaixo do previsto irnpactado principalmente pela pandemia do[0ViD'l9.
AsrentabU\dades dos fundos deinvestirnentosforarnnrça das considerando o saldo
de investimentos dennvernbro/2D19' atualizado pelo !NP[ projetado para202O.Os
reais de2UZO.fecharam bem abaixo dos projetados. Além disso, não são
indices
orçadas variações negativas para os investimentos devido á dificuldade de
previsibilidade do mercado financeiro que pode se movimentar para cima ou para
baixo influenciado pelos mais diversos fatores externos.

4,2, ACOMPANRAMENTOPGA
Conforme a Resolução CGPC n° 29/2009 caberá ao Conselho Fiscal da EFPC o
gestão das despesas
acompanhamento e contn~> e dos ~mÍkadores de ~
administratIvas estabelecidas no Regulamento do Plano de Gestão Administrativo
PGA.
estabelece que a Entidade devetambém monitorar
Além disso, o mesmo normative
de recursos destinados pelo conjunto dos pianos de
e acompanhar o \\rn\teanua!
beneficios para o plano de gestão administrativa, observado o custeio pelo
. taxa de
patrocinador, participantes e assist\dos, limitando um entre os segu \ntes'
porcentn);outaxadacarregannenúzdeaté996(nove
adrninistraçãndeaté 196(urn
por cento)'Ajnda segundo a Resolução CGPC n° 29/2009' o piano ou conjunto dos
pianos de beneffcios de que trata a Lei Complementar riC 108, de 2001, mesmo que
à discip|iOa da Lei Complementar n°
sujeita
administrado por EFP[\exclusivamente

esrnos\irnitesestabe|eddnsnnno
10B.de2UO1' deverásubrnete,'se ~O~ no

rrnaóvo.

Sendo assim, a Entidade realizou acompanhamentos mensais dos indicadores de
gestão e do enquadramento do limite de transferência de recursos para o
apreseDtounasreuniÜeso;dináhascoenso\sdos

PGA e os

[onse\hosDe|iÚeratk/oeF\sca\.

4.2.1. IndicadOres de Gestão
a avaliação da relação entre a

Os indicadores de gestão devem possibilitar
os resultados obtidos, permitindo á
necessidade e adequação dos gastos corn

EntIdade a realizar ajustes no decorrer do ano e ainda evitar gastos desnecessários
do
nu ~xcesshms. Tais indicadores estão previstos no Regulamento

~

Entidade, vigente desde julho de 2016, e suas metas foram fixadas pelo Conselho
Deliberativo em sua 168a reunião ordinária de 26/12/2019.
TAP

=

DAP
RD

TAi

=

DAt

RG
TAT

=

DAT
RG

CAPO

1 AT
PP

INDICADORES DE DESTÃO —P0,8
onde: TAP = Taxa de Administração Previdencial
DAP = Despesas Administrativas Previdenciais
RG = Recursos Garantidores
onde TAl TaxadeAeí#riin~sttaçaõ dsInvestimentos
DAL = D spesas ddmtnistrativas dos Investia entos
RD = Recursosga rrtidores
, onde: TAT =Taxa de Administração Total
DAT = Despesa Administrativa Total
RG = Recursos Garantidores
onde:- CAPC = Custo Administ rativo Per Capta
OAT = De tas Administrativas Totais

META 2020
0,45%

Variação -/+ 10%
0,50%
0,41%

MEfA1020

Va►iaçac-/+ 14%

0,42%

0,43%

META 2020
0,87%
META 2020
4.544,27

PP PopulaçáodoPiano
PDP

IDG

1ST

= DP + E , onde: PDP = Participação da Despesa de Pessoal
DAT
DP+E= Despesa de Pessoal + Encargos
DAT = Despesa Administrativa Total
=
onde IDG=
Índice leDespesas Gerais
DAT
0S= Despesas Gelais
DAT .Despesa.Administrativa Totaf
=
DST , onde: 1ST = Índice de Terceirização
DAT
DST = Despesas com serviços de terceiros
DAT = Despesa Administrativa Total

META 2020
54,27%
META 2020
11,26%
META 2020
23,63%

0,304
Variação-f+ 10%
0,96%
0,78%
Varlaç6o /t 10%

R$4.994:
R$4090
Variação -1+ 10%
59,70%
48,84%

ila iaçã~ ff 10%
12.39%'
1013%
Variação -/+ 10%
25,99%
21,27%

Fonte: Regulamer:to PEA 07.2016 ! Planilha Comc, araçco Metas Indicadores 2020 - FnPECE

Analisando os cálculos apresentados peia Entidade, podemos constatar os
resultados de cada um dos indicadores em relação as suas metas e limites de
variação e, desta forma, temos ao final do semestre a seguinte situação:
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Com base nas informações demonstradas por meio dos graficos anteriores
percebemos que em alguns meses os indicadores ultrapassaram ou não atingiram
suas metas, porem nenhum deles extrapolou os limites de variação para os
resultados em relação as suas metas de -/+ 10%' estando de acordo com o
estabelecido.
4.2.2, Enquadramentolimite

detransferência

Como forma de estar ern compliance com a legislação e manter os limites de
transferência do custeio administrativo em 196 dos
recursos garantidores, a
Entidade apurou mensaimente os valores e realizou as transferências para o PGA,
finai do semestre foram apresentados os seguintes resultados acumulados,
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Pelos resultados apresentados entendemos que a Entidade se manteve aderente
aos limites de transferência do custeio administrativo no exercfclo de 2020.

4.3. COMENTÁRIOS E RGCOK3ENDACõB
estãodescr~ososresukadospea(izados,seus
Nocapftu/oExecm ~~m~~rçaNmmmtáxia
principais desvios e suas justificativas, assim como as análises dos indicadores de
gestão e enquadramento dos limites de transferência do PGA.
A realização dos eventos, por vezes' ocorre em cenário diferente da situação
do orçamento. Fica sempre a preocupação de
analisada época da elabora ão
procurar ficar o mais prÜxinmo das variações futuras. Importante destacar o
-osdcgnwrrnanç8dnsVo|oresating\dnsw dns
acompanhamento mensal pelos ór
abaixo de 10%. 0 segundo semestre de 2020 foi marcado pelos
desvios acima
efeitos da pandemia do COVID-19 fazendo com que muitas das rubricas do
relação ao orgado.
orçamento apresentassem diferenças significativas ern
base nas informações analisadas este Conselho conclui que a
Desta forma, corn
gestão orçamentária está aderente a- previsÓo, e ficou evidenciado seu
nmonòorarnnntoeacompanhamento.

Não são necessárias recomendações, referente a este item, ao C
De\yberatvmeà Diretoria Executiva para osegundusemestre.
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AMBIENTE DE CONTROLE

5.1. OBJETIVO
Entre os fatores de risco analisados e indicados nos sistemas de controles mundiais,
inclusive por orientação da legislação nacional,

Resolução n° 13/2004' mais
especificamente, o ambiente de controle é fator reievante para orientar a percepção
dos Vk/e!sde riscos desejados eex|stentesnaEntidade.
O primeiro deles é a estrutura formal designada para gestão, controles internos,

gestão de riscos, auditoria interna e externa. Além dos ritos e procedimentos de
controle e report-e estabelecidos na Entidade.
{) principal objetivo deste Conselho Fiscal, ao analisar este item, ë verificar a
importância e dedicação dispensada aos órgãos de gestão e controle para que a
Entidade possa atingir seus obietivos de curto, médio e longo prazos.
As estruturas relacionadas ao controle que dão apoio às decisões deliberativas e
subsidiam os órgãos de fiscalização com informações para os devidos
acompanhamentos e recomendações estão a seguir mencionados„ assim como
suas principais atividades e ferramentas para condução do seu trabalho, de ta;
forma que dão uma visão geral do ambiente de controle instituído

Entidade.

5.2. AUDITORIA INTERNA
As fun ões de auditoria interna não são exercidas pela Entidade, sendo suprida pela
auditoria externa e pelo processo de gestão de riscos e controles Mais importante

do que existirem as funções, é sempre manter o aprimoramento em termos de
meft ores práticas de governança.
5.3. GESTÃO RISCOS E CONTROLES MTERNOS
Existe avaliação peri6dica dos controles. Os controles são periodicamente avaliados
para que mantenham sua importância na mitigação dos riscos a que estão
associados. Desta forrna, são realizados ciclos de avaliação periodicamente e dos
resultados destes foram elencados e priorizados pianos de ação que poderiam
mitigar os riscos, e assim a Entidade passou a -execução dos planos até que fossem
implementados para que pudesse, af então, ser feita uma nova avaliação.
Dando continuidade no processo de melhorias de rotinas e de governança. com
base em pontos destacados no relatório dos resultados do 3° Ciclo de
Autoavaliação, assim como com base nos pianos de ação sugeridos peia consultoria
PFM, a Diretoria Executiva elencou e priorizou alguns planos de ação que julgou
mais relevantes, com base no impacto e frequência, e iniciou

segundo semestre

algumas das providências sugeridas.
Foram sugeridos a implementação de 6 controles, incluindo boas praticas e
instruções, com 96 requisitos

todo, destes 17 foram considersdosc

aplicáveis, 44 estão em analise e 35 jar foram implementados.
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ANHAMENTO PLANOS DE AÇÃo'y ucujÜs AUTOAVALIACÃO
Prazo
Objetivo6oMnvnmvv~oopamoa
--}mpl,meRtacSo
phmp«e/~~`
processos da FAPECE

--

corn objetivo de reduzir eventos que
~~mmmx~~ m~omvmoow~~a venham a comprometer as atividades
do prédio sede da Entidade.
operacionais da FAPECE.

Status"~"^
252020
Em
|
andamento

para realização dos serviços de
Segundo a Entidade, foram a
e\ët ica, porém com a paraUsação das atividades presenciais devido
requu!ifico -o
o situação atual de pandemia foi necessa/inadiar o incic- dos serviços.
/Nénn d\r5o, buscando a melhoria contínua do ambiente dc contote5. a área de
controles internos realiza o acompanhamento diário das rotinas da Entidmde,
registrando em relatório mensal específico as principais ocorrências.. de forma que
a Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal passaram também a
acompanhar a evolução das me_didas corretivas determinadas para solução dos
prVb\ernase/ou falhas reportadas no relatório.
No final do segundo semestre a Entidade tinha urna ocorrência parcialmente
atendida, conforme relatório 029/2021, o que representa importante ferramenta
controle de riscos e permite uma rne\horgestüo da Entidade. Todos os relatórios
podem ser consultados junto aEntidade.
5.4.

COMPLIANCE

corn a adeq - e aderência às normas eteos|a - é fato que se
A preocupa
traduz nas funcões desenvolvidas sobre o assunto.
as atividades da
Aco mpanhar divulgar mudanças ne regulamentação que afeta
Entidade é urna das preocupações e das atividades exercidas relacionadas ao
legais ern alta intensidade,
compliance que monitoram riscos, especialmente
inclusive corn acompanhamento das adequações.
Atualmente o acompanhamento das obrigações legais é feito por meio da
Consuitoria.
dispon(biÜoada pela empresa terceira
ferramenta sistêmica
Além disso, a EnÜdadetanmbénn acompanha as recomendações dos Conselhos e
algumas rotinas internas peio nmeorno sisterno. o que auxilia no fluxo das
informações e no cumprimento das obrigações.
rados no sist ma
No segundo semestre a Entidade tinna 278 planos de ação, cadastrados
(ink), compostos por 319 fases que se encontravam na seguinte distribu

3~

PiatOilt Fb#1.6*

Fonte: ssmm" kink: c5202n'PFmConsultoria

Ao final do segundo semestre as 334 fases apresentavam os seguintes status:
Status%nos.

1R ~

~

1.11111

•

Rato
limit Alfas°
mm*:sis*rnu Onto xoum'enwConsultoria

Embora a Entidade apresentasse, ao final do semestre, mais da metade das fases
finalizadas em atraso, a Diretoria Executiva afirma que as obrigaçõ baixadas ern
atraso

Sistema Unio são realizadas e cumpridas sempre dentro do prazo devido.

A efetiva baixa no sistema é que por vezes ocorre ia fora do prazo em razão da
demora em receber as evidências do cumprimento da obrigação, corn das atas
assinadas, por exemplo, mas, na visão da Diretoria, o mais importante éoefetiVo
cumprimento da obrigação no prazo dSVido, considerando que os documentos
anexados no sistema confirmam as datas da reaUzação da obrigação, embora a
baixa no sistema aconteça em momento posteriur, mas constituindo-se em
relevante ferramenta de controle gerenciaL
COMENTÁRJOS RECOMENDAÇÕES
No cap ftuo Ambiente de Coitroe estão destacadas as estruturas da gestãoeos
órgãos corporativos que dão ênfase e disseminam o ambiente e a cultura
organizacional, contribuindo para uma gestão alicerçada em valores e práticas que
evitem a realização dos riscos e contribuam para que os objetivos sejam atingidos.
Desta forma, com base nas informações analisadas este Conselho conclui que
ambiente de controle da Entidade está adequado ao seu porte e complexidade e
aderente à legislação vigente, além disso, ficou evidenciado seu nnonito

t e
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Não são necessárias recomendações,

referente a este item, ao Conselho

Deliberativo e a Diretoria Executiva para o segundo semestr
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6. GESTÃO DA ENTIDADE
6.1. ATUAÇÃO DOS ÕRGÃOS DE GOVERNANÇA
Analisando o material da Entidade que mantém todas as atas do CD, CF e DE sempre
atualizadas e devidamente arquivadas, pode-se depreender que os Órgos
Diretivos são vistos corno de afta capacidade
governança e papel fundamental
na fiscal ização da Entidade e compartilham o interesse comum da sustentabilidade
de seu sistema. Observamos que os á ãos colegiados se reúnem corn frequência
garantindo a participação, sempre que possível, de todos os conselheiros, inclusive
dos conselheiros suplentes, embora sem direito à voto. A|érn disso, temas
relacionados cornaconmpaDhanlentQernonitorarnento são recorrentes eaparecem
em quase todas as atas ordinárias dos Conselhos DeUberativo e Fiscal.
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Ao final do segundo semestre a estrutura da Entidade se apresentava da seguinte
forma: Diretor Presidente, Tiago Parente Lessa, que exerce a função de
Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios - ARPB; e Diretor de
Seguridade' Francisco de Assis Sousa, que exerce as funções de Administrador
Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ e Administrador Responsável pela
Gestão de Riscos - AR(SR' todos devidamente certificados bem como também
habilitados pelo Orgão regulador. Além do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
drg5O Estatutário

Conselho

con=lllo n=u

Nome

Mandato

ommwmswrÁooCRUZ

Presidente

02/04/2018 a 02/04/2022

FRANCISCO BERGSON PARENTE FERNANDES

Membro Titular

02/04/2018 a 02/04/202
04/05/2020 a 30/04/2024

wwmmnSEVERO MAGALHAES

Membro Titular

CLAUDIO MATOSO VILELA UMA

Membro Titular

04/05/2020 a 30/04/2024

FRANCISCO GAumvmNA

Membro Suplemente

02/0*2018 o 04^04o022

mmxmoc LOURDES memsossomm

Membro Suplemente

02/04/2018 a 02/04/2022

FRANCISCO ADEMAROwOmmTEoE HOLAwm Membro SupIemente

04/05/2020 3010412024

FRANCISCO MARC/Lb DE MELO

Membro Suplemente

0*05/2020 o 30/04/20e

Presidente

02/04/2018 a 02/04j2022

Membro Titular

0

ITAMARTEIXEIRA BEZERRA

Mernbrb Titular

04/05/2020 a 30/04/2024

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

Membro Titular

04105/2020 a 30/04/2024

Membto Suplemente

02/04,2018 a 02/04/2022

Membrb Suplemente

04/05/2020 30/04/2024

`^

ava5/2o4 3p/04,720z4

JORGE PINTO

'--`-'

TIAGO PARENTE LESSA

}

Cargo

Diretoria
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA

Membro Sdplemente
x
Diretor Presidente - ARPB
Diretor de Seguridade

)

a

02/05/2019"02/05/2022\
02/05/2019a02/05/202 |

Fonte: Relatório Dirigentes 252020 - PREV1C

6.3. CERT i-ICAÇÕES
A Resolução CNPC n°

19 de 30/03/2015, aiterade pela Resolução CNPC n° 33 de

4t
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03/07/2019 estabelecem as diretrizes para os processos de certificação, habilitação
e qualificação nOArnbitodaSentidadeSfechadasdeprevidêOcüs[onlp|ementa[
Dentre as principais diretrizes estabelecidas pela legislação, esta a exigência de
certificação para o exercido dos cargos e funções dos membros da diretoriaexecut)va, do conselho fiscal, do conselho deliberativo; dos comitês de
assessoramento que atuem na avaliação e aprovação de investimentos; e demais
empregados da EFPC diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos
garantidores dos pianos. Verifica-se a não exi ibilidade da emissão de atestado de
habilitação para os membros de conselho fiscal e deliberativo das EFPCs que não
como o caso do Entidade. Exige-se ainda que todos

sejam classificadas como

os membros estejam certificados para os conselhos deliberativo e fiscal

prazo de

um ano, a contar da posse, para obtenção da certificação, exceção feita para o AETQ,
que deverá se certificar antes do exercício da função.
Ao final dc segundo semestre, a Entidade apresentava a seguinte situa ão corn
ãos de governança.
relação a certiflcação dos membros dos órgãos
Mandato

Certificação

v~~~
Certificado

ODILON NEwTACmCRUZ

02/04/2018 a 02/04/2022

ICSS

27/11/2021

FRANCISCO BERGSON PARENTE FERNANDES

02/04/2018 a 02/04/202

ICSS

27m7/202

WAuwx SEVERO wmmLxAc

04/05/2020 a 30/04/2024

ICSS

18/04/2022

Orgão
Estatutario

Conselho
Deliberativo

Nome

CLAU 010 MATOSO VILELA UMA

04/05/2020 a 30/04/2024

ICSS

17/12/2023

FRANCISCO GALBA VIANA

02/0+/2018o02/04/2022

ICSS

27m6o022

02/04/2018 a 02/04/2022

ICSS

31/12/2020

04,*W2020=30^0412024

x:55

24/0442022
21/11/2023

MARIA DE LOURDES FREIRE DE SOUSA
mwv EzE^xu4^m*

Conselho
Fitcal

FRANCISCO MARCÍLIO DE MELD

0*xe/202 a 30/04/2024

ICSS

ROBERTO VIRGINIO DE SOUSA

02/04/2018 a 02/042022

ICSS

27/03/2022

JOAO NICtD10 ALVES NOGUEIRA

02/04/2018 a 02/042022

JCS'S

28/042023

frAMAR TEIXEIRA BEZERRA

04/05/2020 a 30/04/2024

ICSS

17/12/2023

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

~4/05/2020 a 30/04/2024
/04/2022

ILSs

10/0412022

ibst LEITÃO FILHO

04/05/2020 a 30/04/2024

ICSS

26/11/2023

JORGE PO0'0E1410

04/05/2020 a 30104/2024

tas

04111/2023

TIAGO PARENTE LESSA

02/05/2019 a 02/05/202

ICSS

29m1/2022

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA

02/05/2019 a 02/05/2022

ICSS

06m8/2022

02/

22/12/2023

Diretoria

Com base nas informações apresentadas, constatamos que apenas um dos
membros do Conselho Deliberativo está corn a certifica ão vencida, mas ao final de
2020 estava erO situação regular. Portanto, com base no exposto anteriormente,
entendemos que todos os órgãosestatutáriosseencontrann' mofina|dnseâundo
semestre, em pleno

compliance corn todos os membros devidamente certificados

conforme exigido pela certificação, inclusive com 3 (três) conselheiros obtendo
certificação com ênfase na área de investimentos.
Ainda corn relação a este assunto, durante o primeiro semestre, no mês de abril a
PREVIC encerrou oficialmente o processo de fiscalização iniciado em 2019 por eio

do Oficio de n° 016/2020/EQPG0D}RS/PREV\[ e considerou que ern rd a

o
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enquadramento da certificação dos membros dos orgãos cstatutórksa Entidade
não atendeu as disposições legais e determinou, por meio do Ofício n°
l7
/2020/ERPE/DiRSJPREV|[ que o Conselho Deliberativo aprove unl Piano deAcão
"
deshnadoacert|~caçãuperr0aDente dos seus conselheiros edirigentes.
Corn isso, dando cumprimento à determinação da PREVIC, objetivando a obtenção
e manutenção constante da certificação por parte de todos os dirigentes e
conselheiros, o Plano de Ação foi elaborado pela Diretoria Executiva eaprovado
pelo Conselho Deliberativo por ocasião da realização de sua 79" Reunião
Extraordinária, ocorrida em 15105/2020 e nele estão detalhadas cada etapa que
deverá ser realizada para atender exigência do órVin regulador, com a definição
dedatainícioe prazol/nite
paraacXecuçãoeosresponsáveisporcadaUnade--.
Mensa!nante são repassados aos conselhos Deliberativo e Fiscal o reporte do
andamento de cada etapa do referido Plano de Ação. Este item passará a ser
matéria de acompanhamento deste Conselho para os próximos semestres.
6.4. FATOS RELEVANTES
Durante segundo semestre foi aprovado por meio da Portaria Previc n° 857 de 09
Óe dezembro de 2020\ publicada no DOU ero 1
5/12/I020, a alteração do
Regulamento do piano 8D da FAPECE contemplando alteração destinada ao
^
fechamento do piano para novas adesões, consoante deliberado pela
patrocinadora Ematerce. Nesse mesmo período a Entidade iniciou as a|terao7es
regulamento.

de

6.5. COMENTARSOSERECOM2W
No capitulo Gestão da Entidade estão tratadas @ estrutura de governança
as
'
certificações dos membros dos orgãos
Governanca, assim corno a atuação dos
orgãnsestatutár|ns.
Desta forma, corn
base nas informações analisadas este Conselho conclui que a
Entidade, estava, ao fina/ do semestre, aderente a legislação com todos os
cmnse|heims devidamente certificados, embora corn urn
deles com acert|ficação
próxima ao seu vencimento. Ainda que não houvesse irregularidades
período
em análise, foi determinado peia PREY!C a aprovação de um Plano de Ação
mbiedvandoa obtenção enlwnutenção constante dacerti~cação por paÓedetodos
os diri entes e conselheiros.
Sendo assim, para atender as exigências do &gO negu}ador, recomendamos ao
Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva que elaborem um plano de educação
continuada para todos os diretores e conselheiros que hole ocupam cargos na
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal, buscando o aprendizado e
permanente certificação de todos.
Não são necessárias novas recomnmndaçõ*n, referente a este item, ao Conselho
Deliberativo_ e à Diretoria Executiva para o segundo semestre. Contudo as
renon~enÓmç0em.de número R0.1-1G3O2OnR8.2-1O2O2O efetuadas no RCI 1

se mantem pertinentes para o semestre em análise, e serão reavaliadas por este
onselho Fiscal no relatório do proximo semestre.
acs
Am disso, está mantido tambem o ponto de atencão e rnonitoramento em relação
vencimentos dos certificados dos membros dos órgãos estatutários e será reavali
no próximo semestre.

<,*

O DOS COMUMENTÁR OS E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FlSCAt.
O quadro a seguir apresenta o resumo dos resultados das análises efetuadas pelo
Conselho Fiscal no segundo semestre de 2020, emitidos por meio de seus
comentários e recomendações neste relatório.
RESUMO DOS COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES DO CO 'sSELHO FISCAL - RMCF 252020 - FAPECE
Item analisado no
RMCF 252020

Resultado da

Número da
Recomendação

Análise

2. INVESTIMENTOS

Descrição

Prazo

Não foram necessárias recomendações referente a este
item.
Manteremos atenção nas resoluções das divergências RMCF

Atenção e
Monitoramento

encontradas entre as informações dos relatórios dos 152021
demonstrativos de investimentos e balancetes da
Entidade.

Sem
Recomendações

Não foram necessárias recomendações referente a este
tel

ORÇAMENTÁRIA

Sem
Recomendações

Não foram necessárias recomendações referente a este
item.

15.AM/3/ENTE DE
CONTROLE

Sem
Recomendações

A1tão foram necessárias rerornendações referente a este
item.

Sem novas
Recomendações

Não foram novas necessárias recomendações referente
a
este
item.
Estão mantidos em aberto as recomendações n2 R6.1- RMCF
152020 e nº R6.2-152020 assim como o ponto de atenção 152021
sobre o vencimentos dos certificados dos membros dos
órgãos estatutários

13.ATUARIAL

14.
EXECUÇÃO

16.GESTÃO DA
ENTIDADE

e: RMCF 252 020 - FAPECE

Os comentários e recomendações podem ser consultados na integra ao final de
cada um dos itens deste relatório.
Neste item serão acompanhados e monitorados os resultados das análises, quando
forem: atenção, monitoramento e recomendação, emitidos peio Conselho Fiscal em
semestres anteriores.
Sendo assim, ao final do segundo semestre as recomendações emitidas pelo
Conselho no semestre anterior apresentavam os seguintes status.
primeiro semestre de 2020
ACOMPANHAMENTO DOS COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL - RMCF 152020 - FAPECE
Stem analisado
no RMCF
152020

Resultada da
Análise

Numero da
Recomendação

Manteremos atenção, para o próximo
semestre, aos efeitos da pandemia nos
resultados da Entidade

4. EXECUÇÃO
Atenção e
ORÇAMENTÁRIA Monitoramento

5. AMBIENTE OE
CONTROLE

Atenção e
Monitoramento

Recomendarão

R6.1-152020

Recomendação

R6.2-IS2020

3. GESTÃO DA
ENTIDADE

Atenção e
Monitoramento

Descrição

Prazo

Status RMCF 252020

encerrado, mesmo com
RMCF os efeitos da pandemia
252020 a Entidade manteve seu
resultado superavitário
ao final de 2020.
enterrado a Entidade

Manteremos :atenção no andamento
RMCF iniciou
a
dos pianos de ação originados dos
252020 imptementação
dos
resultados do 3' Ciclo de
planos de ação
Áutoavaliaçã©.
referente ap 3º ciclo.
Recomendamos a elaboração de um
plano de educação continuada para
em
aberto,
será
todos os diretores e conselheiros que RMCF
reavaliado no RMCF
hoje ocupam cargos na Diretoria 152021
152021
Executiva, Conselho Deliberativo e
Fiscal.
Recomendamos que no relatório do
em aberto, será
próximo semestre seja demonstrado o RMCF
reavaliado no RMCF
acompanhamento do plano de ação 252020
152021
exigido pelo órgão regulador.
atenção
aos
Manteremos
vencimentos dos certificados no
próximo semestre.

RMCF em aberto será
reavaliado no $M
1S2021
Fa

2S2020

~

DISPOSICAESF\NAIS

-\
únicoinciso
nl
Este Conselhos~~oosLerosdaReso
R[
/ de 2° de outubro de 2004 encaminha ao [nnse/ho Deliberativo o presente
relaLóriocorn suas recomendações para conhecimento e providências que\u/gar
necessárias.

Fo,tn|eza.17d junho 2021.
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~ DOCUMENTOS ANALISADOS
a. investimentos
• Políticas de investimentos de 2020 do Plano de Benefícios e do Plano de
Gestão Administrativa (PGA)
• ReiatóriudeAná|ise dos invesdrnenhzs-2520ZO
• Re|ater\ode Compliance dos \nvestirnentos-252OZ8
• Re\ato[iodeDesernpenho'25282D
• Relatório de Performance -252020
b. Atuarial
• Regulamento vigente do Plano de Benefícios
• Ba|ancetes[onsm!\dados'25Z0Z0
• Demonstrativo Estatist|cn - 252020
• Re|atóriodeAxa\iação/tuaria|2O19 -2S2O2O
• Demonstrativo Atuarial - 2019
C. E&ecuçãoorçarnentár\a
• Ga|ancetesAna\íticusdo Plano debencf/dos'2S2Ú20
• Ba|ancetesAn8\iticosdo Piano deGescãnAdrn\n|straóva(PGA)'252OI0
• {}[çonnentogeralparaoexercicio social de20ZO
o He!atóriodeAnáUse{bnmparativa'IS202U
o Regu|arnentodo Plano de(SestãoAdrninlstrutiva-RPGA
• Indicadores de gestão 2020
d. Amb4ente de -ntro|eeGestaodaEnddade
• Estatuto vigente da Entidade
• Atas do Conselho Oe||beraTivn, Diretoria-Executiva e Conselho F|1cal ZS2U20
• Relatório de Dirigentes (PREVIC)
• Re)atórin de Controles internos do pr\rOe\ro se, nestrede2028~
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