
FUNPRESP — EXE - Fundagao de Previdencia Complementar do 
Servidor PUblico Federal do Poder Executivo 

NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Ern 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor PUblico Federal do Poder 

Executivo (Funpresp-Exe) é uma Entidade Fechada de Previdencia Complementar (EFPC), 

que teve seu funcionamento aprovado pela Portaria MPS/PREVIC/DITEC n° 604, de 19 de 

outubro de 2012, sob o cOdigo n° 0472-4, constituida sob a forma de fundacao privada, de 

natureza publica e autonomia administrativa, financeira e gerencial, corn a finalidade de 

administrar e executar pianos de beneficios de carater previdenciario complementar na 

modalidade de contribuicao definida para os servidores pUblicos titulares de cargo efetivo da 

Uniao, suas Autarquias e Fundacoes. 

Atua como fundo multiplano e multipatrocinado, regido pela Lei n° 12.618, de 30 de 

abril de 2012, que instituiu o regime previdenciario complementar para os servidores publicos 

federais e foi criada pelo Decreto n° 7.808, de 20 de setembro de 2012. 

Os recursos administrados pela Funpresp-Exe sao oriundos de contribuicoes das 

patrocinadoras, dos participantes e dos rendimentos das aplicacoes desses recursos, 

conforme disposto no artigo 90  da Lei Complementar n° 109, de 2001, e em Resolucoes do 

Conselho Monetario Nacional (CMN). 

2. PLANOS ADMINISTRADOS 

Os pianos de beneficios sao criados e mantidos para atender aos participantes e 

assistidos de cada uma das patrocinadoras, de acordo corn seus respectivos regulamentos. 

Nao respondem solidariamente entre si e todos os registros sao segregados por piano de 

beneficios corn as praticas e diretrizes contabeis mencionadas na Nota 5. 

Cada piano de beneficios tern por objetivo pagar beneficios de carater previdenciario, 

regidos por urn Regulamento corn urn conjunto de direitos e obrigacOes, tendo como base, 

para identificacao contabil, o registro do Cadastro Nacional de Plano de Beneficio (CNPB) e 

possui independencia patrimonial, contabil e financeira. 
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A Funpresp-Exe encerrou o exercicio de 2016 corn a administracao de 02 planos de 

beneficios, tendo 185 patrocinadores no Plano Executivo Federal (ExecPrey) e 3 no 

Legislativo Federal (LegisPrev), classificados na modalidade de Contribuicao Definida (CD), 

conforme apresentado a seguir: 

Plano 
	

CNPB 	Modalidade 	Patrocinadoras 

ExecPrey 2013.0003-83 	CD 

Orgaos da administragao 

direta, as autarquias e as 

fundagOes do Poder 

Executivo Federal. 

Camara dos Deputados, 

LegisPrev 
	

2013.0006-18 	CD 	Senado Federal e Tribunal 

de Contas da Uniao. 

No anode 2016, atingiu a marca de 36.188 participantes corn inscrigOes homologadas, 

7 assistidos e 188 patrocinadores, que recolhem mensalmente, como demonstra a tabela a 

seguir: 

Plano 
Patrocinadores Participantes Assistidos 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

ExecPrev 185 183 35.920 21.359 7 5 

LegisPrev 3 3 268 143 

Total 188 186 36.188 21.502 

3. 	LEGISLAcA0 APLICAVEL 

A contabilidade das entidades fechadas de previdencia complementar possui 

procedimentos contabeis regulamentados por legislagao especifica, conforme nornnas abaixo 

relacionadas, diferenciando-se de outros ramos, inclusive das sociedades anOnimas, pela sua 

especificidade, conceitos, legislacao, procedimentos, normas e criterios aplicados: 

Resolugao CGPC n° 29, de 31/08/2009, que dispoe sobre as criterios e limites para 

custeio das despesas administrativas pelas entidades fechadas de previdencia 

complementar, vigente a partir de 10  de janeiro de 2010; 

0)..T.A. 
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• Instrucao SPC n° 34, de 24/09/2009, que estabelece normas especificas para as 

procedimentos contabeis, define a forma, o meio e a periodicidade de envio das 

demonstracoes contabeis. A referida norma foi alterada pelas instrugoes a seguir: 

✓ Instrucao MPS/PREVIC n° 05, de 08/09/2011, que altera e inclui contas na 

Planificacao Contabil Path-A.0; 

• Instrucao MPS/PREVIC n° 21, de 23/03/2015, que altera os prazos de envio 

das demonstracoes contabeis e dos balancetes de dezembro de cada ano; 

✓ Resolucao CNPC n° 8, de 31/10/2011, que disp6e sabre as procedimentos 

contabeis em vigor a partir de 16 de dezembro 2011, que revogou a Resoluck) 

CGPC n° 28, de 26/01/2009 e a Resoluck) CNPC n° 1, de 03/03/2011, 

posteriornnente alterada pela seguinte resolucao: 

✓ Resolucao n° 12, de 19 de agosto de 2013, que incluiu urn novo 

demonstrativo, DPT — Demonstracao das Provisoes Tecnicas do Plano de 

Beneficios, em substituicao ao DOAP - Demonstracao das Obrigacoes 

Atuariais do Plano de Beneficios; e 

✓ Resolugao CFC n° 1.272/10, de 22/01/2010, que aprova a Interpretacao Tecnica - 

ITG 2001 das entidades fechadas de previdencia complementar, estabelecendo 

criterios e procedimentos especificos para estruturacao das demonstragoes 

contabeis, para registro das operacoes e variacoes patrimoniais, bem coma para 

o conteudo minima das notas explicativas a serem adotadas pelas entidades 

fechadas de previdencia complementar. 

4. 	APRESENTAPAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstracoes contabeis da Funpresp-Exe sao de responsabilidade da sua 

Administracao e observam as praticas contabeis adotadas no Brasil aplicaveis as Entidades 

reguladas pelo Conselho Nacional de Previdencia Complementar — CNPC e fiscalizadas pela 

Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar — PREVIC e, quando aplicavel, 

normas, interpretacoes e comunicados tecnicos editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC. 	 • 

Compoem as demonstrativos contabeis: 
c 	I 
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Balanco Patrimonial Consolidado — evidencia, quantitativa e qualitativamente, de forma 

resumida, a posicao patrimonial e financeira da Entidade em uma determinada data; 

Demonstracao Consolidada da Mutacao do Patrim6nio Social (DMPS) — mostra a 

composicao dos elementos que provocaram as alteracoes ocorridas no patrim6nio 

social do conjunto de pianos de beneficios administrados pela Entidade; 

Demonstracao Consolidada do Plano de Gestao Administrativa (DPGA) — demonstra 

a atividade administrativa da Entidade, evidenciando a alteracao do fundo 

administrativo; 

Demonstracao da Mutacao do Ativo Liquido por Plano de Beneficios (DMAL) — 

evidencia as modificacoes sofridas pelo ativo liquid° de cada piano de beneficios no 

exercicio; 

Demonstracao do Ativo Liquid° por Plano de Beneficios (DAL) — evidencia os 

componentes patrimoniais de cada piano de beneficios; e 

Demonstracao das Provisoes Tecnicas do Plano de Beneficios (DPI) — apresenta as 

provisOes tecnicas, que sao a totalidade dos compromissos atuariais de cada piano de 

beneficios previdenciais administrados pela Entidade. 

A contabilidade das EFPC é estruturada em gestoes previdencial, administrativa e de 

investimentos, por pianos de beneficios e pelo Plano de Gestao Administrativa (PGA), de 

acordo corn a natureza e a finalidade das operacc5es. 

As Notas Explicativas as demonstracoes contabeis sao apresentadas separadamente 

por piano de beneficios e pelo PGA, sendo o piano ExecPrey e LegisPrev classificados na 

modalidade de contribuicao definida e seus registros contabeis sera° executados de forma 

segregada, possibilitando a apuracao patrimonial e atuarial. 

A Funpresp-Exe adota como procedimento padrao contabil a pratica de discriminar, 

controlar e contabilizar todos as atos e fatos de forma segregada para cada Plano de 

Beneficios e para o Plano de Gestao Administrativa, respeitando a autonomia patrimonial de 

cada urn, assegurando urn conjunto de informacoes individualizadas, consistentes e 

transparentes. 

Os procedimentos para consolidacao das Demonstracoes Contabeis da Funpresp-Exe 

seguem as normas estabelecidas pela Resolucao CNPC n° 08/2011 e pela Instrucao 
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MPS/SPC n° 34/2009 e representam a soma dos saldos das contas dos Pianos de Beneficios 

ExecPrey, Leg isPrev e do PGA. 

A moeda funcional e de apresentagao destas demonstragoes contabeis é o Real (R$) 

e os valores apresentados nas demonstracoes contabeis estao arredondados em mil reais. 

5. 	PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS 

As praticas adotadas seguem principios, metodos e criterios uniformes em relacao as 

Demonstracoes Contabeis do exercicio social anterior, corn excegao da alteracao do criterio 

de rateio para apuracao da Administracao de Investimentos, tratada no item 8.2. 

A preparacao das demonstracoes contabeis requer o uso de estimativas e o exercicio 

de julgamento por parte da sua administracao no processo de aplicacao de politicos 

contabeis, incluindo expectativas de eventos futuros que acredita serem razoaveis de acordo 

corn as circunstancias. No futuro, a experiencia real pode diferir dessas estimativas e 

premissas, e os valores de realizacao sonnente sera° conhecidos por ocasiao da sua 

liquidacao. 

As principais mensuracoes patrinnoniais que utilizam estimativas ou julgamentos por 

parte da administracao sao: Provisoes matematicas (Beneficios Concedidos — pensoes por 

morte e invalidez) e o Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios (FCBE). 

As principais praticas contabeis adotadas na Funpresp-Exe estao assim resumidas: 

Previdencial — atividade de registro e de controle das contribuicoes, dos beneficios e 

dos institutos previstos no art.14 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, bem 

como do resultado dos pianos de beneficios de natureza previdenciaria; 

Administrativa — atividade de registro e de controle inerentes a administracao dos 

planos de beneficios; e 

Investimentos — atividade de registro e controle referentes a aplicacao dos recursos 

dos pianos de beneficios e do piano de gestao administrativa. 

5.1. Contribuicoes Previdenciais 

Os registros relativos as contribuicoes previdenciais dos participantes e patrocinadores 

sac) contabilizados pelo regime de competencia, exceto as contribuicoes dos 

Pagina 14 de 33 



FUNPRESP — EXE - Fundagao de Previdencia Cornplementar do 
Servidor Publico Federal do Poder Executivo 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Ern 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

autopatrocinados, contribuicoes facultativas e portabilidade, que sao registradas pelo regime 

de caixa, ou seja, quando do efetivo recebimento financeiro. 

5.2. Investimentos 

No Grupo Investimentos sao registrados todos os recursos garantidores das 

provisoes maternaticas e dos fundos, bem como seus acrescimos e decrescimos, sem 

distincao de prazos e consoante o previsto nas politicas de investimentos dos pianos de 

beneficios operados pela Entidade. 

A Funpresp-Exe utiliza fundos de investimento multimercado exclusivos, como 

veiculos de aplicacoes financeiras dos recursos dos pianos na carteira terceirizada, 

administrados pelos cinco primeiros colocados na Concorrencia 001/2014, BBDTVM - BB 

Gestao de Recursos e Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, Caixa EconOrnica 

Federal, [tau Unibanco S.A., Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e 

Valores Mobiliarios Ltda e Banco Santander Brasil S.A., bem como titulos pOblicos federais 

que compoem a carteira de investimento de gestao propria da Funpresp-Exe. 

0 valor da cota e calculado corn base na avaliacao patrimonial, que considera a 

classificagao dos ativos nas categorias previstas pela Resolugao CGPC n° 04, de 30 de 

janeiro de 2002, quais sejam: (i) titulos para negociacao; e (ii) titulos mantidos ate o 

vencimento. Em 2016 a carteira terceirizada foi integralmente composta por titulos e valores 

mobiliarios classificados na categoria "titulos para negociacao" e, portant°, foram 

contabilizados conforme o respectivo valor de mercado. Por sua vez, a gestao propria possui 

titulos publicos federais classificados tanto na categoria "titulos para negociacao" quanto na 

categoria "titulos mantidos ate o vencimento" e, respectivamente, foram contabilizados 

conforme o seu valor de mercado ou conforme o custo de aquisicao, acrescidos dos 

rendimentos auferidos. 

5.3. Custodia 

Em conformidade corn o disposto no art. 14 da Resolucao CMN n° 3.792, de 2009, que 

dispOe sobre as diretrizes de aplicacao dos recursos garantidores dos pianos administrados 

pelas entidades fechadas de previdencia complementar, os recursos da Funpresp-Exe 

contam corn servico de custodia qualificada e controladoria. 

   

_ 
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0 Santander Securities Services, vencedor da concorrencia pOblica no 06/2015, é a 

empresa atualmente responsavel pelo processamento e controladoria dos Fundos Exclusivos 

e da carteira consolidada da Funpresp-Exe. 0 processamento das carteiras é diario. 

5.4. Permanente 

As despesas de elaboracao e implantagao dos Pianos ExecPrey e LegisPrev, bem 

como de implantagao da propria Entidade, foram registradas no lmobilizado Intangivel e estao 

sendo amortizadas mensalmente. 

5.5. Exigivel Operacional 

Estao demonstrados os valores a pagar conhecidos ou calculaveis, acrescidos, 

quando aplicavel, dos encargos correspondentes e incluem as obrigacoes referentes aos 

gastos corn beneficios devidos aos participantes e valores a pagar de contribuicoes para 

custeio do Plano de Gestao Administrativa (PGA). 

5.6. Provisoes Matematicas 

As provisoes maternaticas equivalem ao compromisso atual do piano de beneficios 

para corn seus participantes e assistidos, devidamente constituidas corn base nas notas 

tecnicas atuariais dos pianos, sob responsabilidade do atuario legalmente habilitado, sendo 

formado por: 

Beneficios Concedidos - compromissos já assumidos pelo piano em favor de seus 

assistidos; e 

Beneficios a Conceder - connpromissos esperados corn seus participantes que ainda 

nao entraram em gozo de beneficios. 

5.7. Fundos 

Registra valores corn regras especificas de constituicao e destinacao, conforme a 

seguir: 

Previdencial — sua constituicao ocorre por determinacao das premissas atuariais para 

determinados fins; e 
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Administrativo - sua constituicao e gerada pelas sobras da gestao administrativa e dos 

rendimentos dos investimentos. Sua finalidade e garantir os recursos futuros 

necessarios a manutencao da estrutura administrativa da Entidade. 

5.8. Plano de Gestao Administrativa (PGA) 

Com regulamento pr6prio, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade em 2013, 

tern par finalidade estabelecer regras, normas e criterios a serem adotados na aplicagao dos 

recursos a gestao administrativa da Entidade. 

Todos os registros do PGA sao escriturados em balancete exclusivo, respeitando sua 

autonomia patrimonial e assegurando urn conjunto de informagoes consistentes e 

transparentes. 

5.9. Custeio Administrativo 

Representa o conjunto de recursos destinados a cobertura dos gastos realizados pela 

Entidade na administraoao dos pianos de beneficios, por meio do Plano de Gestao 

Administrativa (PGA), das quais destacam-se: 

Custeio Administrativo Previdencial (taxa de carreqamento e taxa de administraoao) — 

percentual de 7% incidente sobre as contribuicoes previdenciais arrecadadas 

mensalmente nos pianos e 0% incidente sobre as recursos patrimoniais investidos, 

observados as respectivos regulamentos e pianos de custeio; e 

Contribuicao Administrativa — percentual incidente sobre o beneficio. 

Utilizaoao da Reserva Financeira — registro da utilizaoao dos recursos oriundos da 

antecipacao de contribuicoes futuras, de que trata o art. 25, da Lei n° 12.618/2012, no 

fluxo de pagamentos do Plano de Gestao Administrativa. 

5.10. Aspectos Tributarios 

Os valores referentes ao PIS e a COFINS sao calculados mensalmente, de acordo 

corn as aliquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente, sobre o somatOrio das receitas 

administrativas da Entidade e o resultado das aplicag6es do fundo administrativo, conforme 

Instrugao Normativa SRF n° 1.285, de 13/08/2012. 

A TAFIC — Taxa de Fiscalizacao e Controle da Previdencia Complementar é recolhida 

quadrimestralmente a Previc, calculada corn base nos recursos garantidores de cada piano 
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de beneficios administrado pela Entidade, de acordo corn a Instrucao MPS/Previc n° 03, de 

10/10/2012. 

As entidades fechadas de previdencia complementar estao isentas de imposto de 

renda pessoa juridica, desde janeiro de 2005, de acordo corn a Lei n° 11.053, de 29/12/2004. 

5.11. Gestao de Riscos de Mercado e Liquidez 

Na gestao de riscos de mercado, a Entidade utiliza a metodologia estatistica de Valor 

em Risco (Value at Risk - VaR), que estabelece a perda potencial maxima de urn dia dado urn 

intervalo de confianca. 

Segundo as politicas de investimentos dos planos de beneficios da Funpresp-Exe, os 

fundos de investimentos nos quais os recursos sao aplicados nao podem apresentar, em sua 

parcela de renda fixa, VaR superior a 2% ao dia em relacao a exposicao nesse segmento e, 

em sua parcela de renda variavel, B-VaR superior a 3% ao dia em relacao a exposicao nesse 

segmento. E, em relacao a Carteira Consolidada de Fundos, VaR superior a 2% em relacao 

ao total de volume de recursos alocados em Fundos de lnvestimentos. 

No caso do risco de credito, as politicas de investimentos estabelecem que a 

Funpresp-Exe se limitara a investir em titulos e valores mobiliarios de renda fixa de instituicoes 

financeiras e nao-financeiras classificadas como baixo risco de credit° e realizara a avaliagao 

e o acornpanhamento do risco de credit° corn base em analise, prOpria ou de terceiros, tendo 

como subsidio minim°, mas nao se limitando a tais avaliacoes, ratings estabelecidos por 

agendas classificadoras de risco de credit° em funcionamento no Pais, sempre respeitando 

as limites e as restricoes legais. 

A Funpresp-Exe tambern gerencia o risco de liquidez da carteira mantendo urn 

percentual minima de seus recursos totais em ativos de liquidez imediata em funcao das suas 

projecoes de caixa para cobertura de beneficios nao-programados. 

6  
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A tabela a seguir mostra a distribuicao de recursos por Plano, segundo a modalidade de 

liquidez (R$ mil): 

Al
iiModalidade 

Plano 

ExecPrev 
Plano 

LegisPrev 
PGA 	Consolidad-  " 

   

a) Liquidez imediate 

b) Ativos liquidos 

c) Ativos semiliquidos 

d) Ativos pouco liquidos 

e) Ativos iliquidos 

Totals 

31.835 1.549 21.269 54.653 

65.266 3.220 27.959 96.445 

2.630 130 1.126 3.886 

240.117 8.779 11.528 260.424 

339.848 13.678 61.882 415.408 

(1) Modalidades: 

a) Liquidez imediata: ativos que podem ser vendidos imediatamente, sem desagio 

consideravel (incluem-se operacoes compromissadas, LFT MtM e disponibilidades). 

b) Ativos liquidos: possuem vencimento ou podem ser vendidos, sem ou corn baixo 

desagio, em ate 30 dias. 

c) Ativos semiliquidos: possuem vencimento ou podem ser vendidos, sem ou corn baixo 

desagio, entre 30 e 90 dias. 

d) Ativos pouco liquidos: possuem vencimento ou podem ser vendidos, sem ou corn 

baixo desagio, entre 90 e 360 dias. 

e) Ativos iliquidos: possuem vencimento, ou podem ser vendidos, sem ou corn baixo 

desagio, acima de 360 dias (incluem-se titulos HtM corn prazo de vencimento acima 

de 360 dias). 

(2) Liquidez imediata inclui o saldo do disponivel. 

JP4  —2 

Pagina 19 de 33  

'512 



Pagina 20 de 33 

FUNPRESP — EXE - Fundagao de Previdencia Cornplementar do 
Servidor PUblico Federal do Poder Executivo 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAPOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

6. ABERTURA DAS PRINCIPAIS CONTAS CONTABEIS 

6.1. Realizavel 

A tabela a seguir mostra os saldos do realizavel por Plano (R$ mil): 

Plano 2016 2015 
J 

GESTAO PREVIDENCIAL 19.468 11.599 

ExecPrey 19.441 11.522 

LegisPrev 27 77 

GESTAO ADMINISTRATIVA 31.918 18.029 

PGA 31.918 18.029 

INVESTIMENTOS 415.407 213.979 

Totals 466.793 243.607 

I. Gestao Previdencial 

Ressalta-se o item recursos a receber no valor de R$ 19.468 mil que registra as 

contribuicoes normais e as extraordinarias mensais a serenn recebidas em janeiro/2017, 

referente ao mos de 12/2016, e residuos de contribuiaoes sobre o 13° salario. 

Gestao Administrativa 

0 valor de R$ 31.918 mil refere-se: ao custeio administrativo que sera repassado dos 

pianos de beneficios para o Plano de Gestao Administrativa, referente ao mes de 12/2016 no 

valor de R$ 1.365 mil; a utilizacao e atualizacao monetaria, pelo IPCA, da reserva financeira 

para cobertura do resultado do Plano de Gestao Administrativa, no valor de R$ 30.364 mil e 

as antecipacoes de Ferias, rescis6es contratuais e pagamento de seguro para dirigentes 

(D&O), no valor de R$ 189 mil. 

lnvestimentos 

Os investimentos financeiros da Funpresp-Exe, no valor de R$ 415.407 mil, sac) 

administrados por meio de uma carteira propria de investimentos, administrada pela 

Funpresp-Exe, composta por R$ 271.602 mil em Titulos Publicos Federais, e de uma carteira 

terceirizada de Fundos Multimercado, no valor de R$ 143.805 mil. 
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A carteira terceirizada é composta pelos fundos de investimento administrados pela 

Caixa Econdmica Federal (Fl FUNPRESP MULT — CNPJ 08.070.830/0001-05), pelo Banco 

do Brasil (Fl BB FUNPRESP MULTI - CNPJ 17.945.571/0001-00), pelo Banco !tau (Fl !TAO 

FUNPRESP MULTI — CNPJ 21.454.757/0001-25), pelo Banco Santander ( Fl SANTANDER 

FUNPRESP MULTI — CNPJ 20.977.649/0001-74) e pela gestora de recurso Westen Asset 

Managennente (Fl WESTERN ASSET FUNPRESP MULTI CNPJ - 20.155.943/0001-09) 

seguindo as orientacoes constantes nas politicas de investimentos dos pianos de beneficios 

administrados pela Entidade. 

As aplicacoes nos fundos de investimento exclusivos sao registradas no momento 

inicial ao custo de aquisicao, e sao atualizados pelo valor da cota de fechamento diario 

divulgado pelos respectivos administradores, como pode ser visto na tabela a seguir: 
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Composicao consolidada da carteira de investimentos da Funpresp-Exe: 

Ativo (R$ mil) 2016 2015 % 

I - CARTEIRA TERCEIRIZADA 143.805 34,62% 80.535 37,63% 

Fl WESTERN FUNPRESP 46.067 11,09% 17.425 8,14% 

TPF a mercado (TN)** 46.047 17.438 

Provisoes 20 (13) 

Fl SANTANDER FUNPRESP 34.815 8,38% 13.651 6,38% 

TPF a mercado (TN)** 29.346 13.695 

Operacoes compromissadas 5.452 

Provisoes 17 (44) 

Fl BB FUNPRESP 30.265 7,29% 18.281 8,54% 

TPF na curva (TMV)* 

TPF a mercado (TN)** 22.281 13.180 

Titulos privados 

Operacoes compromissadas 5.009 3.025 

Ace:5es 2.949 2.065 

Provisoes 26 11 

Fl CAIXA FUNPRESP 24.708 5,95% 19.148 8,95% 

TPF na curva (TMV)* 

TPF a mercado (TN)** 21.018 14.325 

Operaciies compromissadas 3.543 3.360 

Acoes 134 1.483 

Provisoes 13 (20) 

Fl !TAO FUNPRESP 7.950 1,91% 12.030 5,62% 

TPF a mercado (TN)** 7.141 10.062 

Acoes 803 2.031 

Provisoes 6 (63) 

II - CARTEIRA PRoPRIA FUNPRESP 271.602 65,38% 133.444 62,37% 

NTN na curva (TMV)* 260.424 132.600 

LFT a mercado (TN)** 11.178 844 

Total dos Investimentos 415.407 100,00% 213.979 100,00% 
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6.2. Permanente 

As despesas de elaboracao e implantacao da Entidade foram registradas no 

Imobilizado Intangivel e estao sendo amortizadas, como demonstra a tabela a seguir: 

Composicao do Permanente: 

Descricao 

PERMANENTE 

Imobilizado 

Intangivel 
	

6.442 	12.368 

Gastos c/ implantacao/desenvolvimento 
	

6.442 	12.368 

A variacao do Intangivel refere-se a amortizacao realizada no ano. 

6.3. Exigivel Operacional 

A tabela a seguir mostra os saldos do exigivel operacional por Plano (R$ mil): 

GESTAO PREVIDENCIAL (i) 5.301 	 819 

ExecPrev 
	

5.190 	 813 

LegisPrev 
	

111 	 6 

GESTAO ADMINISTRATIVA (ii) 101.059 	 95.198 

PGA 
	

101.059 	 95.198 

Totais 
	

106.360 	 96.017 

i. 	Gestao Previdencial 

No Plano ExecPrev temos o valor de R$ 1.361 mil referente a provisao da taxa de 

carregamento normal de dez/16 e do 13° salario; o valor de R$ 51 mil para pagamento de 

pensoes, retencoes de IR e portabilidade; provisao de nov/16 e dez/16 para pagamento de 

PrOmio de Seguro no valor de R$ 3.778 mil, para protecao ao risco de invalidez e mode dos 

participantes. 
QA.LL 
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAPOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 
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(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

0 valor a pagar de R$ 111 mil no Plano LegisPrev, refere-se a provisao de nov/16 e 

dez/16 para pagamento de Prernio de Seguro, para protecao ao risco de invalidez e mode 

dos participantes. 

Gestao Administrativa 

Compoem a rubrica contas a pagar os valores relativos aos salarios dos funcionarios 

e aos servicos de terceiros, as ressarcimentos dos custos dos servidores pUblicos cedidos e 

do apoio prestado pelo Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao a Funprep-

Exe, nos termos dos artigos 70  e 90  do Decreto n° 7.808/2012, provisionados neste item, alem 

de outros relacionados a administracao dos pianos de beneficios. 

Do total de R$ 101.059 mil, destaca-se o adiantamento de contribuicoes futuras, 

necessario ao regular funcionamento inicial da Entidade, realizado pelo Ministerio do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, pela Camara dos Deputados, pelo Senado 

Federal e pelo Tribunal de Contas da Uniao, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.618/2012. 

0 valor original de R$ 73.835 mil, detalhado na tabela a seguir, foi atualizado 

monetariamente, utilizando o indice Nacional de Preco ao Consumidor Amplo 

(I PCA/IBGE), passando a representar R$ 96.142 mil em 31/12/2016. 

A atualizacao do adiantamento segue as criterios estabelecidos nos Termos de 

Compromissos assinados entre a Funprep-Exe e as Casas do Poder Legislativo, que 

estabelecem as condicoes e prazos para a compensacao ou pagamento da antecipacao de 

contribuicoes. 0 lancamento da atualizacao monetaria transitou pelo Resultado do Plano de 

Gestao Administrativa e foi reclassificado coma "Despesas Antecipadas", sem incidencia de 

PIS/CORNS. 
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Aportes dos Patrocinadores para Funpresp-Exe a titulo de adiamento de contribuicoes 

futuras (R$ mil) 

Data Patrocinador 
Plano de 

Beneficio 

Aporte 

Nominal 

Valor Atualizado 

ate 31/12/2016 

18/02/2013 Poder Executivo ExecPrey 48.835 63.942 

21/05/2013 Senado Federal LegisPrev 8.600 11.095 

06/06/2013 TCU LegisPrev 4.300 5.538 

18/06/2013 
C'amara dos 

Deputados 
LegisPrev 12.100 15.567 

Totais: 73.835 96.142 

Sobre o valor da utilizagao da Reserva Financeira, langada no resultado do Plano 

de Gestao Administrativa como receita, que totalizou R$ 7.689 mil em 2016, foi pago o 

valor total de R$ 358 mil referente ao PIS/COFINS. 

6.4. Provisoes Matematicas, FCBE e Fundo Previdencial 

De acordo corn os regulamentos dos pianos de beneficios, a Lei no 12.618/2012 e o 

art. 3° da Resolucao CGPC/MPS no 16, de 2005, o Plano ExecPrey e o LegisPrev sao 

estruturados na modalidade de piano de Contribuicao Definida (CD). Nessa modalidade, os 

beneficios programados tern seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido 

em favor do participante, inclusive na fase de percepgao de beneficios. 

Tais pianos preveem ainda urn Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios 

(FCBE), de natureza coletiva, para cobertura de beneficios nao programados ou de risco, tais 

como invalidez, pensao por morte, sobrevivencia e aposentadorias especiais, composto por 

parcela da contribuicao do participante e do patrocinador. 

0 piano de custeio para o piano previdenciario, proposto por meio da avaliacao atuarial 

de 2016, esta descrito na tabela a seguir: 
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Pianos de Beneffcios 

Total (8,5% + 8,5%) 

ExecPrey *0 isPre 

Contribuicao 17,00% 

Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios (FCBE) 3,66% 4,03% 

Aporte Extraordinario de Aposentadoria Normal (AEAN) 0,69% 0,74% 

Aporte Extraordinario de Aposentadoria por Invalidez (AEAI) 1,02% 0,78% 

Aporte Extraordinario por Morte do Participante Ativo (AEMAt) 0,54% 0,78% 

Aporte Extraordinario por Mode do Participante Assistido (AEMAss) 0,06% 0,05% 

Beneficio por Sobrevivencia do Assistido (BSA) 0,95% 0,99% 

Oscilagao de Risco (OR) 0,40% 0,69% 

Taxa de Carregamento 1,19% 1,19% 

Reserva Acumulada pelo Participante (RAP) 12,15% 11,78% 

Total (8,0% + 8,0%) 	 Contribuicao 16,00% 

Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios (FCBE) 
	

3,66% 	4,03% 

Taxa de Carregamento 
	

1,12% 	1,12% 

Reserva Acumulada pelo Participante (RAP) 
	

11,22% 	10,85% 

Total (7,5% + 7,5%) 	 Contribuicao 15,00% 

Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios (FCBE) 
	

3,66% 	4,03% 

Taxa de Carregamento 
	

1,05% 	1,05% 

Reserva Acumulada pelo Participante (RAP) 
	

10,29% 	9,92% 

0 FCBE podera, eventualmente, apresentar desequilibrios atuariais, positivos ou 

negativos, caso as hipoteses biornetricas, demograficas, financeiras e econ6micas nao se 

confirmem no longo prazo. Portant°, este fundo coletivo pode ser a unica forma passivei de 

desequilibrio atuarial e, neste caso, o custeio dos beneficios nao programados devera ser 

alterado por ocasiao da aprovagao do piano de custeio anual, modificando por consequ8ncia 

a parcela da contribuigao destinada as contas individuals (RAP - Reserva Acumulada do 

Participante), uma vez que o custeio dos pianos esta limitado em 17% de contribuicao, do 

participante (8,5%) e patrocinador (8,5%), para constituicao de todos os beneficios 

previdenciarios dos pianos. 

Adicionalmente, o custeio do FCBE foi definido considerando uma margem de 

seguranaa estatistica, chamado de Fundo de Oscilacao de Riscos (FOR), aumentando, 

portant°, a probabilidade de solvencia do referido fundo coletivo. c4- 
_)fi'Lt  
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Os valores registrados nessas rubricas constam das Demonstracoes Atuariais (DA) e 

na Demonstracao das Provisoes Tecnicas do Plano de Beneficios (DPT). 0 parecer elaborado 

pelo atuario esta em consonancia corn a planificacao contabil em vigor. 

Demonstramos a seguir as provisoes matematicas por piano de beneficios, 

ressaltando-se que os valores referentes ao FCBE estao no grupo contabil de Beneficio 

Definido (R$ mil): 

 

'I 
,.:2016_ 	.2015 

 

Plano ExecPrey 

 

Provisoes Matematicas 327.974 147.816 

Beneficios Concedidos 2.084 151 

Beneficios a Conceder 325.890 147.665 

Contribuicao Definida 289.776 125.092 

Beneficio Definido Nao programado (FCBE) 36.114 22.573 

Fundos Previdencias 26.125 6.519 

Reversao de saldo exig8ncia regulamentar 624 314 

Outros — Previstos em Nota tecnica atuarial 25.501 6.205 

Patrimonio Social — ExecPrev 354.099 154.335 

Plano LegisPrev 

Provisoes Matematicas 12.167 5.972 

Beneficios a Conceder 12.167 5.972 

Contribuicao Definida 10.916 5.007 

Beneficio Definido Nao programado (FCBE) 1.251 965 

Fundos Previdencias 1.426 334 

Outros — Previstos em Nota tecnica atuarial 1.426 334 

Patrimonio Social — LegisPrev 13.593 6.306 

Fundo Administrativo 

Patrimonio Social — CONSOLIDADO 	 367.692 	160.641 
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Os regimes financeiros de um piano previdenciario determinam a forma adotada para 

o financiamento dos beneficios, ou seja, coma sera° quantificadas as contribuicoes 

necessarias face aos fluxos de pagamento de beneficios e demais despesas previstas para o 

piano. 0 dimensionamento das reservas maternaticas e do fundo previdencial é funcao do 

regime financeiro adotado, que podem ser: reparticao simples, reparticao de capitais de 

cobertura ou capitalizacao. 

A escolha do regime financeiro estabelece a maneira pela qual serao obtidos os 

recursos para o pagamento dos beneficios previdenciais. Portant°, cada beneficio do piano 

pode possuir urn regime financeiro especifico que seja mais adequado as caracteristicas dos 

riscos associados. Nos Pianos ExecPrey e LegisPrev sac,  adotados os regimes financeiros de 

capitalizacao e de capital de cobertura. 

No regime financeiro de Reparticao de Capital de Cobertura existe constituicao de 

provisoes maternaticas apenas para os beneficios concedidos e no momento da concessao. 

Dessa forma, o custeio para o financiamento dos beneficios avaliados par este regime é 

determinado em funcao das reservas necessarias correspondentes aos beneficios iniciados 

em determinado ano, nao havendo formacao de reservas de beneficios a conceder. 

Em outras palavras, as contribuicoes pagas par todos as participantes do piano, em 

urn determinado period°, deverao ser suficientes para constituir as provisoes maternaticas de 

beneficios concedidos decorrentes dos eventos ocorridos neste mesmo periodo. Portanto, 

nesse regime cobra-se contribuicao no ano suficiente para fundar as reservas maternaticas 

dos beneficios que se iniciarao naquele mesmo ano. 

Dessa forma, em nao ocorrendo os sinistros previstos, nao havera necessidade de 

provisionamento de reservas e as contribuicoes arrecadadas sera° destinadas ao Fundo 

Previdencial para posterior destinacao. 

Já o Regime Financeiro de Capitalizacao pressupoe-se o financiamento gradual do 

custo dos beneficios futuros durante a vida laboral do participante, de forma individual ou 

agregada, de acordo corn o beneficio. Portant°, ha formacao de provisoes matematicas desde 

a adesao do participante ao piano, constituindo-se reservas de beneficios concedidos e de 

beneficios a conceder. 

Nesse regime, ha utilizacao de hipateses e premissas atuariais relacionadas sobretudo 1 

a sobrevivencia dos participantes e a taxa de juros que rentabilizara o patrimonio do piano. \\ 
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Assim, sempre que tais premissas nao se confirmarem havera ganhos/perdas atuariais no 

piano. Por exemplo, caso a taxa real de rentabilidade efetiva do piano seja superior a premissa 

de juro utilizada, o valor do patrim6nio do piano crescera em major proporcao que as provisties 

maternaticas, gerando, dessa forma, ganhos atuariais destinados ao Fundo Previdencial. 

For outro lado, caso a rentabilidade dos investimentos for aquern da premissa de juro, 

as provisoes maternaticas crescerao em nivel relativo superior ao patrimonio do piano. Nessa 

condicao, havera perda atuarial que devera ser recuperada corn recursos do Fundo 

Previdencial ou corn o reescalonamento das contribuicoes, destinando no ano seguinte mais 

contribuicoes ao FCBE em detrimento das contas individuais dos participantes. 

Adicionalmente, as provisoes maternaticas do FCBE sao atualizadas mensalmente 

pelo metodo de recorrencia e, anualmente, recalculadas de acordo corn a metodologia 

descrita em Nota Monica Atuarial. Dessa forma, em virtude do recalculo corn a real base de 

dados cadastrais, podera haver diferenca entre este valor e o apurado ate entao por 

recorrencia. 

Corn o recalculo decorrente da avaliacao atuarial anual dessas Provisoes 

Maternaticas, correspondentes aos beneficios concedidos e a conceder avaliados pelo regime 

de capitalizacao, as Provisoes Matematicas do FCBE tiveram uma reducao em dezembro/16 

de R$ 3,44 milhoes decorrente da apuracao corn dados cadastrais atualizados. 

Portanto, dado o patrimOnio do piano, a reducao das provisoes maternaticas gerou 

ganho atuarial onde tais recursos foram realocados ao Fundo Previdencial, que cresceu R$ 

4,15 milhoes, considerando a mencionada realocacao e o resultado previdencial apurado. 

0 Fundo Previdencial do FCBE tambem é utilizado como fonte de recursos para 

pagamento dos prernios decorrentes da terceirizacao dos riscos, via companhia seguradora, 

dos riscos de invalidez e mode, bem como destinagao dos recursos provenientes do 

excedente tecnico e de indenizacoes recebidas relacionados ao contrato corn a seguradora. 

Em Ago/2016, foi realizado o retorno do excedente tecnico firmado pelo Contrato n° 

08/2014, no valor de R$ 2,37 milhoes, de forma proporcional no FCBE, para cobertura de 

invalidez e pensao por mode. 

As principais premissas utilizadas na avaliacao atuarial, que consiste nunn estudo 

tecnico no qual sao mensurados os recursos necessarios para a cobertura dos beneficios 
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oferecidos pelos pianos, sobretudo dos beneficios de risco cobertos pelo FCBE, estao 

demonstradas a seguir: 

Hipoteses Atuariais 

Hipotese Valor 

*Taxa de Juros Real/FCBE-BD 4,41% 

Tabua de Mortalidade RP2000 Geracional 

Tabua de Entrada em invalidez 

Funpresp-Exe 	segmentada 	por 	sexo 
construida a partir da experiencia observada 
de 	entrada 	em 	invalidez 	dos 	Servidores 
Publicos Federais 

Tabua 	de 	Mortalidade 	de 
I nvalidos 

Experiencia do Regime Geral de Previdencia 
Social 	— 	RGPS 	segnnentada 	por 	sexo, 
construida por Ribeiro (2006)1  

* Para RAP/RAS utiliza-se o indice de referenda de ( IPCA + 4% aa). 

Em relagao a taxa de juros real, conforme os calculos realizados e as projegoes 

econornicas, calculamos uma Taxa Interna de Retorno (TIR) dos fluxos atuarias de 3,52% e 

4,63% ao ano para os pianos LegisPrev e ExecPrey, respectivamente, e verificamos uma 

rentabilidade real de longo prazo em tomb de 4,51% ao ano. Cabe salientar que sobre esse 

valor ainda ha volatilidade que pode comprometer o atingimento desse retorno, sobretudo 

quando se projeta periodos tao longinquos. 

Alern disso, pelos valores calculados de Duragao do Passivo e de acordo corn a 

Portaria Previc n° 186, de 28 de abril de 2016, a hipotese de juro real a ser adotada na 

avaliacao atuarial de 2016 nos pianos de Beneficio Definido (BD) ou pianos de Contribuicao 

Definida (CD) com parcela em BD (no caso o FCBE) deve estar dentro do intervalo 

compreendido entre 4,41% (limite inferior) e 6,70% (limite superior). 

Cabe salientar que a determinacao do referido intervalo leva em conta a media dos 

Oltimos tres anos das Estruturas a Termo de Taxa de Juros — ETTJ diarias baseadas nos 

titulos pCiblicos federais indexados ao indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA. 

Nao obstante, de acordo com a Resoluck) CGPC n° 18/2006, a taxa de juros real 

anual, a ser utilizada como taxa de desconto para apuracao do valor presente dos fluxos de 

beneficios e contribuicoes de urn piano de beneficios, correspondera ao valor esperado da 

Ribeiro, A. J. F. Urn estudo sobre a mortalidade dos aposentados por invalidez do RGPS. Tese — CEDEPLAR 

UFMG, 2006. 

‘(\-\ 
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rentabilidade futura de seus investimentos, apesar do intervalo da Portaria 186/2016 

considerar como referenda a ETTJ media dos Oltimos fres anos. 

Neste cenario, consideramos mais prudente e conservador a manutencao da atual 

taxa de juros real dos pianos de beneficios de 4,00% ao ano, dado que se trata de urn piano 

novo, corn grande volume de novas contribuicoes e adesoes, baseados na TIR calculada por 

meio dos fluxos atuariais e nas expectativas de rentabilidades futuras do piano de beneficios. 

Dessa forma, realizamos consulta a Superintendencia de Previdencia Complementar 

— PREVIC, em 21/02/2017, solicitando concordancia do Orgao fiscalizador sobre a 

interpretacao da Fundacao de manutencao da taxa de 4,00% ano. No entanto, a 

superintendencia indeferiu nossa solicitagao. Portanto, para o cumprimento dos limites 

estabelecidos pela Portaria Previc n° 186/2016, adotamos o valor da taxa de juros reais de 

4,41% ao ano para apuragao dos compromissos do piano, taxa dentro do intervalo mais 

prOxima da taxa ate entao utilizada pela Entidade. 

Para os beneficios programados, cujas contas sac) de natureza individual, tais 

hip6teses atuariais nao sac) utilizadas para apuracao das obrigagoes dos pianos junto a seus 

participantes, mas apenas para o calculo e recalculo dos beneficios por equivalencia atuarial. 

Portant°, tais beneficios de prestacao continuada tern seu valor permanentemente ajustado 

ao saldo de conta mantido em favor do participante e/ou assistido, inclusive na fase de 

percepcao de beneficios, considerando o resultado liquid° de sua aplicacao, os valores 

aportados e os beneficios pagos. 

0 monitoramento constante das hipoteses e premissas adotadas tern como objetivo 

principal garantir aderencia da populacao de participantes e assistidos as caracteristicas dos 

pianos de beneficios. Os Pianos ExecPrey e o LegisPrev iniciaram suas operagOes em 

04/02/2013 e 07/05/2013, respectivamente. 

7. PARTES RELACIONADAS 

Os recursos financeiros da Funpresp-Exe estao sendo administrados pelas entidades 

mencionadas no item 5.2. 

Em atendimento ao que determina o item 17, da Resolucao CFC n° 1.297, de 2010, 

informamos que os custos corn a remuneracao total atribuida ao pessoal chave da 
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administragao (Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal) foi de R$ 2.807 

mil no anode 2016. 

8. DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

8.1 	Demonstragao da Mutagao do Patrimonio Social 

Neste demonstrativo podemos observar os valores que contribuiram para o acrescimo 

ou decrescimo do patrim6nio social. 

A superacao da meta de ades6es, que atingiu 36.188 em dezembro/2016, impactou 

no aumento de 68,3% do numero de participantes, resultando no aumento de 80,9% no 

volume de contribuicoes previdenciais relativamente a 2015. 0 resultado das contribuicoes, 

juntamente com o excelente resultado de aplicagOes financeiras da Carteira de lnvestimentos 

de 17,12%, resultaram na ampliacao de 91,47% no item 1 — Adicoes, totalizando R$ 261.482 

mil. 

Já as Destinagoes tiveram ampliacao de 47,05% no mesmo period°, atingindo 

R$ 54.431 mil. No item Beneficios, que representa R$ 18.873 mil, destaca-se o montante 

R$ 18.241 mil relativos ao pagamento dos prernios de seguro (ativo normal e ativo alternativo), 

que garantem a cobertura dos riscos de invalidez e morte dos Participantes. 

Já o item Despesas Administrativas totalizou R$ 35.558 mil em 2016, corn ampliagao 

de 19,30% relativamente a 2015. 

Corn isso, o Patrimonio Social atingiu R$ 367.692 mil em 2016, com ampliagao de 

128,89%. 

8.2 Demonstragao do Plano de Gestao Administrative — DPGA 

Este demonstrativo apresenta toda movimentacao das contas administrativas da 

Entidade. 

Observa-se que as receitas de Contribuicao para Custeio Administrativo (taxa de 

carregamento) e o Resultado de lnvestimentos, variaram 82,3% e 135,85%, respectivamente, 

substancialmente acima da variacao do total das Despesas Administrativas, que foi de 19,3%. 

No item Outras Receitas, a utilizacao da Reserva Financeira representa R$ 7.689 mil 

e as Receitas de Pr6-Labore e outras receitas administrativas representam R$ 354 mil. 
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NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

A Reserva Financeira e o saldo da Antecipagao de Contribuiooes, de que trata o Art.25, 

da Lei no 12.618/2012, e sua utilizacao complennenta o valor necessario para igualar o total 

de despesas e receitas no resultado anual do PGA. 

For fim, houve mudanca de criterio contabil impactando no rateio dos gastos corn 

Administracao de Investimentos a partir de 2016, quando optou-se por alocar apenas os 

gastos diretamente identificados a Diretoria de Investimentos, tendo em vista a pequena 

representatividade da sua equipe, o que implica em pequeno comprometimento de despesas 

administrativas. Ate 2015 tambern eram alocados na Administragao de Investimentos parte 

das despesas administrativas gerais. 

.n;A\sz';;;!s,•..,, 

Tiago Nunes de Freitas Dahdah 	Cicero/fiafael Barros Dias 

Diretor de Investimentos 	Diretor de Seguridade Substituto 

CPF: 844.755.521-68 	 CPF: 629.731.263-04 

licardo Pena pinheiro 
Diretor Presklente 

iCPF: 603.884.046-04 

aid_G  

Marilenef:errari Lucas-Alves Filha 
. 	) 

Diretora de AdmInistracao 

CPF: 456.308.794-72 

Jöi Lui Kros Junior 

Gerente-de Conta9ilidade e,,F)1Ianoas 

745.294.719-34 

Reginaldo Gu des da Silva 

Coordenador,c(e Contabilidade 

CPF: 505.561.181-20 

CRC/DF 8797-02 
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