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1. APR E S E NTAÇ Ã O 

No exercício de 2018 foram alcançados marcos importantes na história da Funpresp-E xe, em 
especial no que tange ao equilíbrio técnico do Plano de Gestã o Administrativa —  PGA que será 
oficialmente notificado aos patrocinadores após o Balanço de 2018 auditado. 

E sse equilíbrio técnico alcançado em outubro de 2018 é caracterizado pelo momento a partir do 
qual as receitas administrativas superam consistentemente as despesas administrativas da Fundaçã o. 
A partir de entã o, o efetivo funcionamento da Funpresp-E xe deixa de depender dos recursos 
provenientes do adiantamento de contribuições futuras, de que trata o art. 25, da Lei n°. 12.618/2012, 
como, também, permite iniciar as tratativas de um plano de devoluçã o de tal adiantamento aos 
patrocinadores e propor um plano de reduçã o gradual da taxa de carregamento destinada ao custeio 
do PGA. E ssa reduçã o terá impactos diretos sobre os participantes ao aumentar a parcela das 
contribuições aos respectivos planos de benefícios. 

Outro marco de 2018 foi o alcance da cifra de R $ 1 bilhã o em investimentos pertencentes aos 
planos administrados pela Funpresp-E xe. O alcance desse marco se deu a uma soma de fatores, tais 
como: (i) rentabilidade de 90,2% desde o início de suas operações, o que equivale a IPCA + 5,45% ao 
ano; (ii) adesã o automática e as ações de retençã o e reversã o; (iii) a gestã o orçamentária administrativa 
eficiente como indica o atingimento do ponto de equilíbrio cinco anos antes do previsto; (iv) as 
portabilidades de entrada e as contribuições facultativas, que já totalizam R $ 44 milhões; dentre outros. 

Mas nã o sã o apenas marcos quantitativos, alteramos o nível do relacionamento com os nossos 
participantes por meio do mobile, do novo site, da nova sala do participante, da instituiçã o dos perfis 
de investimentos, das pesquisas qualitativas periódicas, dos workshops e ensino a distância. 

Para os próximos anos os desafios se apresentam maiores ainda, especialmente com a 
instituiçã o dos perfis de investimentos, pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-E xe, que exigirá uma 
estrutura de relacionamento mais personalizada aos participantes, cuja parte operacional deverá estar 
ativa até o final de 2019, conforme previsto no Plano de Açã o elaborado com a participaçã o de 
empregados, conselheiros e membros dos comitê s de assessoria. 

Há ainda a necessidade de continuidade da implantaçã o da estrutura organizacional da 
Funpresp-E xe de forma modular e eficiente e em conformidade com a evoluçã o dos serviços prestados 
pela Fundaçã o, a qual, para manter a sua excelê ncia, exigirá recursos humanos e tecnológicos com 
níveis de produtividade crescentes. 

Para tanto, o processo de gestã o de pessoas, que perpassa todas as áreas da Funpresp-E xe, 
terá foco na construçã o de ações que privilegiem o aumento da produtividade, a atraçã o e a retençã o 
de talentos. 

Por sua vez, a gestã o tecnológica e de informaçã o deve ampliar a capacidade de 
desenvolvimento. Isso possibilitará a evoluçã o coordenada e planejada de gestã o de planos, tendo em 
vista a instituiçã o dos perfis de investimento e a provável permissã o à  Funpresp-E xe em administrar 
planos de outros entes da Federaçã o Brasileira. Além disso, o foco na capacidade de desenvolviment 
tornará mais eficiente, com reduçã o de custo e mitigaçã o de riscos operacionais e cibernéticos, a 
sustentaçã o do parque tecnológico utilizado pela Funpresp-E xe em toda a sua atividade. 
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Outro desafio é a intensificaçã o da credibilidade da marca Funpresp-E xe. E ntre as inik~ 
estã o as de gestã o e governança, revisã o do E statuto, Comitê  de Auditoria, Política de Governan-çà  
dos Investimentos, aperfeiçoamento nos processos de investimentos com o objetivo de obtençã o de 
notas ou selos de qualidade, associaçã o a entidades auto-reguladoras ou de melhores práticas que 
exigem procedimentos mais robustos que a própria legislaçã o aplicada ao setor sã o apenas algumas 
das iniciativas previstas no orçamento de 2019. 

Haverá, nesse mesmo sentido, iniciativas de comunicaçã o que buscará ações de fortalecimento 
para marca e para a aproximaçã o e fidelizaçã o do participante. A Funpresp-E xe atuará fortemente em 
campanhas com foco no estoque de servidores do R egime de Previdê ncia Complementar (R PC) que 
ainda nã o aderiram e nos servidores do R PPS  que poderã o migrar para o R PC. 

Tudo indica que, se 2018 foi um ano de conquistas, 2019 inicia uma nova fase de muito trabalho, 
na qual é preciso adaptar-se rapidamente a um novo patamar de exigê ncia que será marcado por 
ampliaçã o do escopo de atividades, acompanhado de aumento da escala de atendimento e de maior 
qualidade dos serviços prestados. 

A Funpresp-E xe segue avançando no aperfeiçoamento dos processos internos e no 
fortalecimento da governança, que se refletem no alto desempenho operacional aliado à  segurança, 
mas sobretudo com foco em reduçã o de seus custos e no aprimoramento dos serviços prestados aos 
participantes. 

Com a austeridade e responsabilidade que sempre foram a sua marca de gestã o a Funpresp-
E xe se prepara para enfrentar os desafios trazidos pelo crescente volume de participantes e de suas 
expectativas. 
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2. E ST IMAT IV A DE  R E CE IT AS 

2.1 R eceitas de Contribuições 

1. A projeçã o das adesões realizada pela Gerê ncia de Arrecadaçã o e Cadastro —  GEARC, utiliza dados 
fornecidos pela Secretaria de Gestã o de Pessoas —  SGP do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestã o (arquivo de ingressos e adesões), disponibilizado diariamente a partir da 
base de dados do SIAPE e informações constantes do Sistema INTEGRA. A estimativa indica 85.003 
adesões no final de 2019, com reflexo direto na elevaçã o das receitas de contribuições previdenciais 
da Entidade. 

2. Para a elaboraçã o do orçamento 2019, a projeçã o de arrecadaçã o considerou as seguintes 
premissas: 

Tabela n°. 1 —  Premissas para as projeções de Adesões da Funpresp-Exe 

Premissas 2019 Observaçã o 

Ativos alternativos ExecPrev/mê s 300 Média ponderada dos últimos 3 anos* 

Adesões automáticas ExecPrev/mê s 150 
Concursos autorizados para 2019 com previsã o de vagas para 
os próximos anos, especialmente em educaçã o, saúde e 
segurança pública 

Adesões do estoque de ativos normais ExecPrev/rnés 120 Média ponderada dos últimos 3 anos 

Adesões alternativos LegisPrev/mê s 2 Média ponderada dos últimos 3 anos 

Adesões de ativos normais LegisPrev/mê s 18 Migrados nã o aderidos, além de novas migrações 

Cancelamentos e desistê ncias ExecPrev/mê s 130 Dados históricos 

Adesões eletrônicas/ano 1.180 590 por semestre 

Migrações/ano 2.100 2.100 adesões de 3.000 servidores que migrarã o entre janeiro 
e março 

Total de adesões/mê s 720 Adesões brutas 

Adesões líquidas/mê s 452 Adesões líquidas dos cancelamentos e desistê ncias 

.? À  média ponderada levou em consideração o peso do resultado alcançado nos últimos 3 anos, sendo que o último ano possui maior peso. 

Fonte: GEARC/DISEG/Funpresp-Exe —  Elaboraçã o: GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe 

Tabela n°. 2 —  Parâmetros de índices e indicadores 

Premissas Fixas 2019 Observaçã o 

Ticket Médio de Participantes Ativos Normais (LegisPrev) R$ 1.862,74 Base nos recolhimentos de out/18 

Ticket Médio de Participantes Ativos Normais (LegisPrev) R$ 299,65 Base nos recolhimentos de out/18 

Ticket Médio de Participantes Ativos Normais (ExecPrev) R$ 492,19 Base nos recolhimentos de out/18 

Ticket Médio de Participantes Ativos Alternativos (ExecPrev) R$ 189,95 
; 

Base nos recolhimentos de out/18 

Fator da Gratificaçã o Natalina 93%  Conforme histórico verificado 

Fonte: GEARC/DISEG/Funpresp-Exe —  Elaboraçã o: GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe 

2.1.1 Projeçã o das Adesões 

3. Considerando as premissas expostas no item anterior, a meta global para o ano de 2019 é o 
atingimento de 85.003 participantes ao final do período, um crescimento de 20%  (13.945 adesões) em 
relaçã o ao projetado para dezembro de 2018 (71.058 adesões). 
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4. Com  a projeçã o realizada o Plano ExecPrev passa a ter 56.400 participantes Ativos Normais,  14.7 
participantes Ativos Alternativos,  além de 12.306 participantes cancelados com suas reservas na 
Funpresp- Exe,  totalizando 83.284 adesões no final de 2019. O gráfico n°. 1 demonstra o crescimento 
do estoque mensal total das adesões do Plano ExecPrev e da arrecadaçã o de contribuições no 
exercício de 2019. 

Gráfico n°. 1 —  Projeçã o do Estoque de Adesões e do Plano ExecPrev -  2019 
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Fonte:  GEARC/DIS EG/Funpresp- Exe —  Elaboraçã o:  GECOF/DIRAD/Funpresp- Exe 

5. A projeçã o indica que o Plano LegisPrev encerrará o exercício de 2019 com 1.719 participantes,  
com um crescimento de 240 adesões em relaçã o ao projetado para dezembro de 2018. 

6. Do total de 1.719 participantes previstos,  1.666 corresponde a participantes Ativos Normais e 53 a 
participantes Ativos Alternativos. O gráfico n°. 2 demonstra o crescimento do estoque mensal total das 
adesões do Plano LegisPrev e da arrecadaçã o de contribuições no exercício de 2019. 

Gráfico n°. 2 —  Projeçã o do Estoque de Adesões dos Participantes do Plano LegisPrev -  2019 
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2.1.2 Projeçã o da Arrecadaçã o consolidada dos Planos E xecPrev e LegisPrev 

7. A projeçã o elaborada aponta para um total de 85.003 adesões até dezembro de 2019 e arrecadaçã o 
consolidada de R $ 803,7 milhões, resultante da evoluçã o apresentada nos gráficos n°. 1 e n°. 2. 

Gráfico n°. 3 - Projeçã o de arrecadaçã o dos Planos de Benefícios E xecPrev e LegisPrev —  2019 
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Fonte e elaboraçã o: GE AR C/DIS E G/Funpresp-E xe 

2.1.3 Projeçã o da reduçã o da Taxa de Carregamento 

8. 	Os Pareceres Atuariais referentes à s avaliações de encerramento do exercício social de 2017 dos 
Planos E xecutivo Federal e Legislativo Federal informaram que as projeções indicavam o atingimento 
do ponto de equilíbrio no segundo semestre de 2018, sinalizando que a partir da aprovaçã o do Plano 
de Custeio para 2019 poderia ser iniciada a devoluçã o dos recursos do adiantamento de contribuições 
futuras, de que trata o Art. n°. 25, da Lei n°. 12.618/2012. Além disso, foi proposto a reduçã o gradual 
da taxa de carregamento, até o limite inferior de 4,5% para os participantes com mais de 12 (doze) 
anos de filiaçã o ao plano, conforme demonstrado na Tabela n°. 3. 

Tabela n°. 3 —  Proposta de reduçã o gradual da taxa de carregamento 

Tempo de Plano Aliquota 
Até 6 anos 7,0% 
A partir de 6 até 8 anos 6,5% 
A partir de 8 até 10 anos 6,0% 
A partir de 10 até 12 anos 5,0% 
A partir de 12 anos 4,5% 

Fonte e elaboraçã o: GE BE N/DIR AD/Funpresp-E xe 

9. 	Por fim, considerando as regras da proposta para a reduçã o escalonada da taxa de carregamento, 
foram realizados estudos para estimativa do seu impacto sobre a arrecadaçã o do PGA, resultando na 
projeçã o da taxa de carregamento com reduçã o de alíquota, que reduzirá as projeções de taxa d 
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• carregamento apresentadas nos gráficos ,n°-. 1 e n°. 2 conforme apresentado na tabela n°. 4, cei'l 
incorporado no Orçamento para 2019. O impacto da reduçã o nos próximos exercícios será aborda-a-O 
no tópico n°.4. Orçamento Plurianual. 

Tabela n°. 4 - Projeçã o de arrecadaçã o dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe 
e da Taxa de Carregamento em 2019 

Mê s 

Mê s 
Total 

Adesões 

Total 
Arrecadaçã o 

(R$ 1,00) 

Taxa de 
Carregamento 
com Reduçã o 

J an/2019 74.893 58.198.777 4.073.914 
Fev/2019 76.113 59.081.393 4.135.697 
Mar/2019 77.933 60.554.636 4.238.825 
Abr/2019 78.653 60.945.062 4.256.557 
Mai/2019 79.373 61.335.487 4.283.825 
J  u n/2019 80.093 61.725.913 4.311.093 
J  u1/2019 81.403 62.697.123 4.378.925 

Ago/2019 82.123 63.087.548 4.406.194 
S e t/2019 82.843 63.477.974 4.433.462 
O ut/2019 83.563 63.868.399 4.460.730 
Nov/2019 84.283 124.082.454 8.666.232 
Dez/2019 85.003 64.649.250 4.515.267 

Total 803.704.017 56.160.721 

Fonte e elaboraçã o: GEARC/DISEG/Funpresp-Exe 

2.2 R eceita de Pró-labore 

10. Refere-se aos repasses da seguradora à  Funpresp-Exe, por força do contrato n°. 008/2014, de 7%  
sobre o valor total dos prê mios pagos relativos à  Parcela Adicional de Risco - PAR contratada pelos 
participantes. 

11. As projeções apontam que a Fundaçã o deverá superar a meta prevista de receitas de pró-labore 
em 25%  até o final do ano em curso, totalizando um resultado de cerca de R$ 2,8 milhões. 

12. Foi utilizada a projeçã o de adesã o de participantes Ativos Alternativos e Normais elaborada pela 
GEARC/DISEG para o Orçamento 2019, bem como as estatísticas referenciais de contrataçã o de PAR, 
considerando uma reduçã o esperada de 20%  a partir de julho de 2019, tendo em vista a realizaçã o de 
novo processo licitatório que deve reduzir o valor dos prê mios de seguro e consequentemente os 
valores de pró-labore. 

Tabela n°. 5 - Projeçã o de Receita de Pró-labore da Funpresp-Exe 2019 - Consolidada 

Período 

ExecPrev LegisPrev TOTAL 
pAR-AtIvos 

Normais 
(morte) 

PAR-Ativos 
Normais 

(Invalidez) 

PAR-Ativos 
Alternativo 

(morte) 

PAR-Ativos 
Alternativo 
(invalidez) 

PAR-Ativos 
Normais 
(morte) 

PAR-Ativos 
Normais 

(invalidez) 

PAR-Ativos 
Alternativo 

(morte) 

PAR-Ativos 
Alternativo 
(invalidez) 

Prémio seguro 
EXEC 

(Em R$ 1,00) 

Prê mio seguro 
LEGIS 

(Em R$ 1,00) 

Pró-labore EXEC 
(Em R$ 1,00) 

Pró-labore LEGIS 
(Em R$ 1,00) 

Pró-labore TOTAt 
(Em R$ 1,00) 

J a n/2019 4.012 5.868 9.028 10.149 115 303 15 17 3.181.800 129.291 222.726 9.050 231.776 
Fev/2019 4.141 6.057 9.145 10.281 119 313 16 18 3.251.229 133.917 227.586 9.374 236.960 
Mar/2019 4.270 6.246 9.262 10.413 123 323 17 19 3.320.658 138.543 232.446 9.698 242.144 
A b r/2019 4.399 6.435 9.379 10.545 127 333 18 20 3.390.087 143.169 237.306 10.022 247.328 
Mai/2019 4.528 6.624 9.496 10.677 131 343 19 21 3.459.515 147.796 242.166 10.346 252.512 

J un/2019 4.657 6.813 9.613 10.809 135 353 20 22 3.528.944 152.422 247.026 10.670 257.696 
J  u)/2019 4.786 7.002 9.730 10.941 139 363 21 23 2.878.698 125.638 201.509 8.795 210.304 
Ago/2019 4.915 7.191 9.847 11.073 143 373 22 24 2.934.242 129.339 205.397 9.054 214.451 
Set/2019 5.044 7.380 9.964 11.205 147 383 23 25 2.989.785 133.040 209.285 9.313 218.598 
0ut/2019 5.173 7.569 10.081 11.337 151 393 24 26 3.045.328 136.741 213.173 9.572 222.745 

Nov/2019 5.302 7.758 10.198 11.469 155 403 25 27 3.100.871 140.442 217.061 9.831 226.892 
Dez/2019 5.431 7.947 10.315 11.601 159 413 26 28 3.156.414 144.143 220.949 10.090 231.039 

2.792A44 

Fonte e Elaboraçã o: GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe 
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2.3 R eceita de operações de crédito consignado 

13. Trata-se da taxa de administraçã o cobrada sobre as operações de crédito consignado ao 
participante, cuja projeçã o considerou a disponibilizaçã o desse serviço a todos os participantes 
considerados elegíveis dos planos ExecPrev e LegisPrev até o final do primeiro semestre de 2019. A 
projeçã o considera a evoluçã o demonstrada na tabela n°. 6, totalizando 1.099 contratos de janeiro a 
dezembro de 2019, resultando na projeçã o de receitas demonstrada a seguir: 

Tabela n°. 6 - Projeçã o de Receita de Taxa de Administraçã o 2019 sobre contratos de empréstimo 
financiados oara oarticioantes da Funoresp-Exe 

Mê s 
Patrimônio Líquido 

(R $ 1,00) 
Novos Contratos 

(quantidade) 
R enovações 

(quantidade) 
Concessões brutas 

(R $1,00) 
R eceita Tx Adm 

(R $1,00) 

jan-19 1.390.866.565 63 O 822.013 16.440 
fev-19 1.454.389.888 68 O 887.252 17.745 
mar-19 1.519.425.035 66 O 861.157 17.223 
abr-19 1.586.003.876 59 O 769.822 15.396 
mai-19 1.654.158.926 66 O 861.157 17.223 
jun-19 1.723.923.363 73 O 952.492 19.050 
jul-19 1.795.331.040 148 O 1.931.079 38.622 

ago-19 1.868.416.498 88 12 1.304.783 26.096 
set-19 1.943.214.979 89 20 1.422.213 28.444 
out-19 2.019.762.443 91 28 1.552.692 31.054 
nov-19 2.162.775.911 94 18 1.461.357 29.227 
dez-19 2.243.369.369 94 22 1.513.548 30.271 

999 100 14.339.565 286.791 

Fonte e Elaboraçã o: GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe 

2.4 R eceitas de Aplicações Financeiras 

14. Nã o obstante o índice de referê ncia do PGA ser o IRF-M1, conforme determina a Política de 
Investimentos do referido plano, foi utilizada a taxa Selic para indexar as receitas financeiras do PGA 
ao longo do ano de 2019. Essa taxa é mais conservadora e mais aderente aos instrumentos financeiros 
utilizados pelo referido plano, quais sejam, fundos de investimento referenciados Selic. 

15. Sã o consideradas as projeções de receitas e despesas administrativas, elaborando-se o fluxo de 
entradas e saídas na carteira de investimentos do PGA, sendo o seu patrimônio líquido reajustado pela 
taxa Selic, resultando na projeçã o do rendimento financeiro anual apresentado na Tabela n°. 7. 

Tabela n°. 7- Projeçã o do rendimento da carteira do PGA para 2019 

2019 
Mê s jan/19 fev/19 mar/19 a b r/19 mal/19 jun/ 19 ju1/19 ago/19 set/ 19 ou t/ 19 nov/19 dez/19 total 

Taxa mensal 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 0,578% 7,16% 
R eceita mensal 369.680 379.614 388.032 389.657 391.455 392.732 391.289 392.367 393.260 391.931 398.871 407.435 4.686.325 

Fonte da Taxa: GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe - Elaboraçã o: GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe 
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3. DE S PE S AS  DO PLANO DE  GE S TÃ O ADMINIS TR ATIVA —  PGA 	•-,, 

16. As despesas do PGA estã o descritas a partir de 6 (seis) Ações Orçamentárias já existentes até 
2018 e 2 (duas) novas criadas em 2019. 

• Pessoal e E ncargos; 
• S ustentaçã o de TI; 
• Comunicaçã o e R elacionamento; 
• Despesas Administrativas; 
• Despesas de Gestã o; 
• Tributaçã o da R eceita; 
• Implantaçã o dos Perfis de Investimentos; e 
• R estituiçã o da antecipaçã o de contribuições. 

17. Cada açã o orçamentária é composta por um conjunto de itens de programaçã o que sustentam a 
memória de cálculo da presente Peça Orçamentária. 

3.1 Pessoal e E ncargos 

18. E m 2019 a projeçã o de é de R $ 24,3 milhões, cujo crescimento representa aproximadamente 16% 
da projeçã o de execuçã o em 2018, respectivamente. E ssa evoluçã o já considera os efeitos financeiros 
decorrentes do acordo bianual. 

19. As despesas com pessoal já contratadas em 2018 (folha regular, benefícios, ingresso de 
empregados, progressã o na carreira, remuneraçã o de conselheiros e substituições) representam 90% 
do orçamento de pessoal proposto para 2019, apesar da projeçã o da execuçã o de despesas de pessoal 
e encargos em dezembro de 2018 totalizar R $ 21 milhões, ou 88% dos R $ 23,6 milhões orçados para 
o referido ano. 

20. Isso ocorreu por que as contratações aprovadas no Orçamento para 2018 tiveram a sua provisã o 
em restrita conformidade com a disponibilizaçã o de novos serviços ou para saneamento de gargalos 
em serviços já prestados pela Funpresp-E xe. Portanto, a probabilidade de provisã o de contratações 
que estavam previstas para 2018, e que nã o ocorreram, se ampliam para o ano de 2019. 

21. Outra situaçã o que provocou economias foi a renovaçã o de cargos comissionado. Alguns Gerentes 
e Coordenadores nã o tem substitutos designados ou tem substitutos com cargo de mesma hierarquia 
(sem ônus). Com isso durante o tempo de realizaçã o dos processos seletivos nã o houve despesa 
incorrida para esses casos. No entanto, com tais cargos de empregados permanentes e comissionados 
já preenchidos a despesa está contratada gerando impacto financeiro durante o exercício de 2019. 

22. À folha contratada soma-se os gastos relacionados ao Acordo Coletivo de Trabalho —  ACT 2019, 
a saber: 

• Implantaçã o da previdê ncia complementar dos empregados da Funpresp-E xe (R $ 450,7 mil / 
1,9% da proposta) e da parte patronal da contribuiçã o para a Funpresp-E xe dos empregados 
servidores cedidos (R $ 81,5 mil / 0,3%); 

• Ajuste no plano de ressarcimento do plano de saúde (R $ 474,2 mil / 1,9% da proposta) 
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• R eajuste salarial (R $ 882 mil / 3,7% da proposta) e de Benefícios de Auxílio Alimentaça6, 
R efeiçã o e Creche (R $ 87,5 mil / 0,4%). 

23. E stá prevista a contrataçã o de mais 1 gerente (agosto de 2019) e 1 coordenador (fevereiro de 
2019) com certificaçã o e formaçã o em planejamento financeiro para a Gerê ncia de Planejamento e 
Análise dos Investimentos no âmbito da Diretoria de Investimentos, conforme consta da estrutura 
definitiva aprovada pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-E xe (R esoluções n°. 2/2012, de 30 de 
novembro de 2012 e n°. 170/2017, de 24 de novembro de 2017). E ssa proposiçã o decorre 
principalmente do início do processo de operacionalizaçã o dos perfis de investimentos, previsto para 1 
de janeiro de 2020, conforme diretriz estabelecida pelo Conselho Deliberativo por meio da R esoluçã o 
n°. 224, de 28 de setembro de 2018. 

24. A proposta também contempla a contrataçã o de 2 analistas, em razã o do quantitativo mínimo 
previsto no concurso do quadro permanente realizado em 2015, que nã o foram preenchidos em 
algumas áreas. 

25. E ssas novas contratações representam 1.8% do crescimento de 4% previsto com relaçã o orçado 
de 2018 (aproximadamente R $ 438 mil). 

Tabela n°. 8—  Despesas de Pessoal e E ncargos da Funpresp-E xe para 2019 (R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária f item Total 2019 
Pessoal e E ncargos 24.347.975 
Folha e E ncargos 21.370.580 
Benefícios 2.553.461 
Conselhos 423.934 

Fonte: GE COF e GE PE S /DIR AD/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.2 S ustentaçã o de Tecnologia da Informaçã o (Ti) 

26. O ano de 2019 será decisivo para a governança de tecnologia de informaçã o da Funpresp-E xe, 
com o desenvolvimento de várias soluções e ferramentas que representam a consolidaçã o da 
Fundaçã o como entidade de destaque no oferecimento de ferramentas de gestã o e de auto-
atendimento aos seus participantes e patrocinadores. 

27. E ntre os principais projetos destacam-se o desenvolvimento da Plataforma Digital dos Perfis de 
Investimentos (vinculado ao projeto de Implantaçã o dos Perfis de Investimentos), a implementaçã o da 
taxa de carregamento regressiva e a criaçã o de módulo específico para a validaçã o e processamento 
dos arquivos dos patrocinadores. E sses projetos viabilizam o aperfeiçoamento contínuo dos Planos 
Previdenciários e, ao mesmo tempo, apontam para o futuro de expansã o e consolidaçã o da Funpresp-
E xe como principal entidade de previdê ncia complementar para servidores públicos no Brasil. 

28. Para viabilizar tais ações, propomos a ampliaçã o da capacidade de desenvolvimento e de 
prestaçã o de serviços de TI contratadas pela Fundaçã o, incluindo a celebraçã o de uma parceria 
estratégica com o Departamento de C iê ncia da Computaçã o da Universidade Federal de Minas Gerais 
—  DCC/UFMG, a ampliaçã o do volume contratado de desenvolvimento de software e dos serviços de 
sustentaçã o tecnológica. 
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a açã o orçamentária de S ust 

ustentaçã o de TI (R $ 1,00) 

29. A tabela n°. 9 sintetiza os itens de despesas que compõem 
de TI para o ano de 2019. 

Tabela n°. 9 —  Projeçã o das despesas por item - S  

Açã o Orçamentária / Item Total 2019 

S ustentaçã o de TI 6.242.966 
S istema de Gestã o Previdenciária (Integra) 1.222.440 
Infraestrutura de TI 150.000 
S oftwares - Aquisições 1.023.000 
S oftware - Desenvolvimento 850.000 
Hospedagem e serviços agregados 1.956.579 
Outros S erviços 1.040.946 

Fonte: GE TIC/DIR AD/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.3 Comunicaçã o e R elacionamento 

30. O cenário de 2019 traz grandes desafios para a Funpresp-E xe e a Comunicaçã o será uma das 
áreas determinantes para o sucesso da E ntidade. S erá dada continuidade à s campanhas de adesã o e 
de aumento de arrecadaçã o como as de aumento da aliquotas de contribuiçã o, do salário de 
participaçã o e a de contribuições esporádicas. Além disso, teremos atençã o especial aos públicos 
segmentados como os participantes desistentes e cancelados e os migrados nã o aderidos. 

31. Na área de eventos, o grande atrativo será o evento em comemoraçã o ao aniversário dos 6 anos 
da Fundaçã o, quando também será realizado um seminário internacional. Teremos ainda a realizaçã o 
dos Workshops de Previdê ncia Complementar para a integraçã o com os patrocinadores, e o evento de 
posse e integraçã o dos novos conselheiros. 

32. Nas mídias sociais, vamos fortalecer as atuais redes, Facebook, Instagram, e Twitter, sobretudo 
com patrocínio de post e impulsionamento de publicaçã o, o que garante maior alcance de público. No 
Y outube, vamos retomar os programas na TV Funpresp, a fim de aumentar as discussões e promover 
a educaçã o previdenciária. 

33. S erá realizada a pesquisa de satisfaçã o, prevista anualmente, com base no modelo 
multidimensional a partir da mensuraçã o de lealdade (obtida por meio do Net Promoter S core). A nova 
forma de apuraçã o testada em 2018 poderá ser aprofundada no próximo ano e trazer resultados 
importantes para a construçã o de estratégias. 

34. Teremos em 2019 a contrataçã o da empresa gráfica, responsável pela produçã o de publicações 
obrigatórias como regulamentos e estatutos, do R elatório Anual de Informações 2019 e de publicações 
que sã o complementos das ações como campanhas e eventos. 

35. Assim, sintetizamos na tabela n°. 10 os itens de despesas que compõem a açã o orçamentária de 
Comunicaçã o e R elacionamento para o exercício de 2019. 
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Tabela n°. 10- Projeçã o das despesas por item - Comunicaçã o e R elacionamento (R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária! Item Total 2019 
Comunicaçã o e R elacionamento 3.639.623 
Central de Atendimento 785.773 
S erviços gráficos 335.799 
Comunicaçã o 1.837.500 
E ventos e ações de relacionamento 242.845 
Telefonia longa distância (0800) 113.400 
Diárias 54.305 
Açã o promocional 90.000 
C lube de Vantagens 180.000 

Fonte: GE COM/GE LOG/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.4 Despesas Administrativas 

36. E sta açã o contempla os gastos com o funcionamento administrativo da E ntidade, tais como: 
aluguel da sede e sua manutençã o, aquisiçã o de material permanente e de consumo, reformas, 
serviços de transporte, telefonia, correios e cartório, despesas com prestadores de serviços, limpeza e 
conservaçã o, serviço de apoio administrativo, recepçã o e secretariado etc. 

37. O valor total previsto para Despesas Administrativas em 2019 foi 3% superior ao orçado em 2018. 
Os valores de gastos com serviços terceirizados apresenta um crescimento de 5%, refletindo 
basicamente reajustes contratuais regulamentares. 

38. J á a programaçã o relativa ao funcionamento da sede e demais contratos continuados cresceu 
pouco mais de 4%. E mbora haja reajustes legais previstos em gastos com aluguel, condomínio e 
energia, houve reduções em programações de gastos com correios, diário oficial e com telefonia, esta 
última em razã o de resultado de nova licitaçã o realizada. 

39. A tabela n°. 11 trata dos itens de despesas que compõem a açã o orçamentária Despesas 
Administrativas previstas para o ano de 2019. 

Tabela n°. 11 - Projeçã o das despesas por item - Despesas Administrativas (R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária / Item Total 2019 
Despesas Administrativas 5.652.953 
S erviços terceirizados 1.950.228 
Funcionamento da sede 3.540.725 
Aquisiçã o de material permanente 122.000 
R eformas 40.000 

Fonte: GE LOG/DIR AD/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.5 Despesas de Gestã o 

40. A açã o orçamentária Despesas de Gestã o agrega gastos com serviços técnicos especializados, 
em apoio à s atividades dos Conselhos Deliberativo e F iscal, à  Diretoria E xecutiva e aos demais 
colegiados da Fundaçã o. 
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41. Houve inclusã o de novos serviços de consultorias de investimentos e gestã o de riscos finaill  
além de consultoria tributária. 

42. Para estruturaçã o da nova política de gestã o de pessoas foram previstas 3 (trê s) consultorias: 
• Consultoria de clima organizacional; 
e Consultoria para reformulaçã o da estrutura; e 
o Consultoria de headhunter. 

43. As duas primeiras dizem respeito à  readequaçã o e modernizaçã o da estrutura da Funpresp-E xe, 
enquanto que a terceira deve atuar em parte do processo seletivo de gestores para a Fundaçã o, 
buscando no mercado profissionais com o perfil adequado, além de selecionar os profissionais inscritos 
nos processos seletivos. 

44. O item informações e serviços de investimentos teve acréscimo devido ao aumento de despesas 
de custódia e Cetip, que variam em funçã o do crescimento da carteira de investimentos. 

45. O itens Passagens aéreas e Diárias tiveram ampliações decorrentes da programaçã o de viagens 
e eventos externos de divulgaçã o dos Planos de Benefícios da Fundaçã o. J á o item Conselhos 
apresentou reduçã o em razã o da internalizaçã o dos serviços de suporte/assessoramento para 
elaboraçã o do R elatório de Controle Interno (R CI). 

46. A tabela n°. 12 demonstra as despesas com a açã o orçamentária de Despesas de Gestã o 
detalhadas por itens para o ano de 2019. 

Tabela n°. 12 - Projeçã o das despesas por item - Despesas de Gestã o (R $ 1,00 
Açã o Orçamentária F item Total 2019 
Despesas de Gestã o 2.841.998 
Consultorias 840.547 
S eguro D&O 105.000 
Diárias de gestã o 75.400 
Passagens aéreas 343.530 
Informações e serviços de investimentos 674.076 
Plano Anual de Comunicaçã o 521.743 
Conselhos e Comitê s 257.702 
Programa de Qualidade de Vida 24.000 

Fonte: GE LOG e GE PE S /DIR AD/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.6 Implantaçã o dos Perfis  de Investimentos 

47. E ssa nova açã o orçamentária, com características de projeto, busca dar maior transparê ncia à s 
programações destinadas a implantaçã o e operacionalizaçã o dos perfis de investimentos no âmbito da 
Funpresp-E xe. Aqui constarã o apenas os itens destinados exclusivamente à  referida açã o, podendo 
ter em outras ações itens complementares, como por exemplo, contrataçã o de mã o de obra. 

48. E ntre as iniciativas de TI previstas estã o o esforço para customizaçã o do sistema Integra, par 
adequaçã o dos processos internos sustentados por aquele sistema e o desenvolvimento da Plataforma 
Digital dos Perfis de Investimentos. 
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49. A Comunicaçã o terá um papel fundamental no sucesso da implantaçã o dos perfis de investimehtos-,---
pois precisamos ser assertivos, imparciais e claros para que os participantes tenham a informaçã o 
necessária à  tomada de decisã o. As informações devem ser apresentadas sobre vários aspectos e por 
diversos meios. Vamos produzir materiais impressos, vídeos, podcast (texto em áudio), e divulgar nas 
nossas redes sociais, por meio do nosso site, influenciadores digitais e imprensa. 

50. Precisamos também usar toda a persuasã o do marketing e da publicidade para difundir o nosso 
modelo por meio de peças criativas. E stamos prevendo encontro com a mídia especializada, produçã o 
de press kit, campanha publicitária para rádio e web, entre outros. 

51. Para preparar os profissionais da área de relacionamento para o atendimento aos participantes 
serã o realizados cursos e treinamentos para Central de Atendimento, analistas e colaboradores da 
Gecom e sem esquecer dos representantes Funpresp. 

52. Para a implantaçã o dos perfis de investimentos, mais do que nunca a educaçã o previdenciária terá 
que ser fomentada. As ações nessa área devem ser contínuas, mas com ê nfase no período anterior à  
escolha dos perfis pelos participantes. O plano de educaçã o financeira e previdenciária prevê , entre 
outras ações, a contrataçã o de um consultor/especialista para preparaçã o de material didático que 
possam ajudar o participante sobre investimento. 

53. Os materiais serã o feitos de forma segmentada fazendo uma diferenciaçã o entre os servidores que 
possuem familiaridade com investimentos e outros que carecem de conceituaçã o mais simplificada e 
palatável. Há ainda a proposta de realizaçã o de palestra com especialistas e a criaçã o de um curso a 
E ad para podermos vencer a barreira da distância. 

54. Complementa a programaçã o a contrataçã o de consultoria especializada para emissã o de Legal 
Opinion, cuja síntese é apresentada na tabela n°. 13. 

Tabela n°. 13 - Projeçã o  das despesas por item - Despesas de Gestã o (R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária! Item Total 2019 
Implantaçã o dos Perfis  de Investimentos 3.020.000 
S oftware —  Desenvolvimento 2.000.000 
Plano de Comunicaçã o 500.000 
Plano de E ducaçã o Previdenciária 300.000 
Legal Opinion 120.000 
S istema de Gestã o Previdenciária —  INTE GR A 100.000 

Fonte: GE LOG e GE PE S /DIR AD/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.7 Despesa de Tributaçã o da R eceita Administrativa 

55. As despesas de PIS /COFINS , que tem por base de cálculo as receitas do PGA (taxa de 
carregamento, receitas financeiras dos investimentos, receita de pró-labore e taxa administrativa sobre 
operações de crédito consignado ao participantes) e foram orçadas com base nas projeções de receitas 
utilizadas para a elaboraçã o do orçamento de 2019. 
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56. O item TAFIC  (Taxa de fiscalizaçã o e Controle da Previdê ncia Complementar) é o tributo  
sobre o volume de recursos garantidores de cada plano de benefícios, cuja projeçã o de 2019 se deu "à  - 
partir da projeçã o dos ativos (investimentos) dos planos de benefícios. 

57. Houve um crescimento de 19% dessa açã o orçamentária em relaçã o a execuçã o prevista para 
2018, decorrente da evoluçã o das receitas administrativas. Para 2019 foi considerada a compensaçã o 
dos valores relativos à  utilizaçã o da reserva financeira, contabilizados no grupo Despesas Antecipadas, 
que abatem a base de cálculo dos tributos pela sua baixa. Tais valores nã o eram receitas 
administrativas "de fato", mas em razã o do roteiro de contabilizaçã o previsto para o Plano de Contas 
Padrã o utilizado pelas E FPCs, precisavam tramitar pelo resultado do PGA, gerando efeito de receita 
tributável. Logo, a contabilizaçã o evidencia que houve uma antecipaçã o no pagamento do tributo, a ser 
compensada pela baixa das contas de controle da utilizaçã o da reserva financeira no momento da 
restituiçã o dos respectivos valores aos patrocinadores. 

58. A tabela n°. 14 projeta as despesas vinculadas à  tributaçã o da receita do PGA para o ano de 2019. 

Tabela n°. 14 —  Projeçã o das despesas com tributaçã o da receita (R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária/item Total 2019 
Tributaçã o da R eceita 2.788.222 
PIS /COFINS  2.681.472 
TAFIC  106.750 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

3.8 Contingenciamento prévio 

59. Tendo em vista a Lei n°. 8.666/1993, que prevê  a certificaçã o orçamentária para contrataçã o e 
renovaçã o dos contratos, bem como para os contratos plurianuais, fica autorizado o orçamento anual 
2019, apresentado na Tabela n°. 15 a seguir, para efeito de certificaçã o contratual, de programações 
com valores contingenciados. 

Tabela n°. 15 —  Contratos da Funpresp-E xe contingenciados para o ano de 2019 (R $ 1,00) 

Orçamento de Contratos / Item Valor 
a Certificar 

Valor 
Autorizado 

Valor 
Contingenciado) 

Total 8.571.394 5.660.263 2.911.131 

Ca/1 Center 900.000 785.773 114.227 
Telefonia - 0800 261.000 113.400 147.600 
S erviços Gráficos 813.000 335.799 477.201 
S erviços de Comunicaçã o 1.960.000 1.837.500 122.500 
S E R PR O - Infovia 222.500 206.484 16.016 
S E R PR O - Hospedagem - TI - 3,205.067 1.956.579 1.248.488 
E ventos 732.277 324.727 407.550 
Correios/frete 477.550 100.000 377.550 

Fonte: GE LOG/DIR AD/Funpresp-E xe - E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

4. OR Ç AME NT O CONSOL IDADO 

60. Uma vez atingido o ponto de equilíbrio, a apresentaçã o consolidada do orçamento PGA eviden 
inicialmente o resultado administrativo, sem tratar do resultado de aplicações financeiras, e depois do 
resultado geral da Fundaçã o. 
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2.3 6.258.692 R estituiçã o da Antecipaçã o de Contribuições 

R esultado Administrativo (10.229.242) 7.135.596 4.447.529 3 

61. A receita administrativa cresce 84%, relativamente ao orçamento para 2018 e 37% acima do 
projetado para dezembro de 2018. 

62. A projeçã o da receita de taxa de carregamento sobre contribuições para 2019 resulta num 
crescimento 37% e a receita de pró-labore de 25% relativamente à  execuçã o projetada de 2018. 

63. O total das despesas discricionárias, comentadas no item n°.2, crescem 37% relativamente à  
execuçã o projetada para 2019. 

64. Com isso, o resultado administrativo totalizou R $ 4,4 milhões na proposta orçamentária 2019. 

Tabela n°. 16 —  Orçamento de R eceitas Administrativas e Despesas Administrativas da Funpresp-E xe 
para o exercício de 2019 (R $ 1,00) 

R eceita Orçamentárialltem Orçamento 
2018 

Proj.E xec. 
2018 

Percentual 
de E xecuçã o 

Proposta 
2019 

Var."/0 

a b c = b/a d e = d/b 

1 R eceitas Administrativas 32.204.469 43.237.778 134% 59.239.956 37% 

1.1 Taxa de Carregamento s/contribuições 30.156.743 40.877.733 136% 56.160.721 37% 

1.2 R eceita de Pró-labore/Outras R eceitas 1.665.187 2.232.645 134% 2.792.444 25% 

1.3 Taxa Administrativa sobre Operações com Participantes 382.539 127.399 33% 286.791 125% 

Açã o Orçamentária /Item Orçamento 
2018 

Proj.E xec. 
2018 

Percentual 
de E xecuçã o 

Orçamento 
 Aprovado 

2019 
Var.% 

a b c  = b/a d e = d/b 

2 Despesas Administrativas 42.433.711 36.102.183 85% 54.792.427 52% 

2.1 Despesas Administrativas Discricionárias 40.295.326 33.727.115 84% 45.745.513 36% 

2.1.1 Pessoal e E ncargos 23.634.795 20.979.723 89% 24.347.975 16% 

2.1.2 S ustentaçã o de TI 5.802.655 3.956.934 68% 6.242.966 58% 

2.1.3 Despesas Administrativas 5.470.093 4.736.648 87% 5.652.953 19% 

2.1.4 Comunicaçã o e R elacionamento 3.377.148 1.432.946 42% 3.639.623 154% 

2.1.5 Gestã o 2.010.635 2.620.864 130% 2.841.998 8% 

2.1.6 Implantaçã o dos Perfis de Investimentos 120.000 0% 3.020.000 

2.2 Tributaçã o da R eceita 2.138.386 2.375.068 111% 2.788.222 17% 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

65. Por fim, juntamente com o resultado administrativo o resultado de aplicações financeiras compõe 
o resultado consolidado do PGA. 

66. E ssa forma de apresentaçã o visa evidenciar o resultado administrativo, pois a Fundaçã o nã o pode 
contar com o resultado de aplicações financeiras como uma fonte perente de custeio administrativo, da 
mesma forma que nã o é objetivo da Fundaçã o constituir Fundo Administrativo vultoso. 

67. Assim, os somatório do resultado administrativo e do resultado de aplicações financeiras, que 
compõe o R esultado Consolidado do PGA, serã o acumulados e um único Fundo Administrativo, o qual 
poderá ser utilizado para aceleraçã o do pagamento da antecipaçã o de contribuições, absorver 
possíveis impactos decorrentes de uma reduçã o mais forte da taxa de carregamento e constituir a 
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margem de 10% de diferença entre as receitas e despesas administrativas, em observância ao 
de Compronniso de devoluçã o da antecipaçã o de contribuições ao patrocinador. 

68. Uma vez formado o Fundo Administrativo o assunto será tratado com o Conselho Deliberativo, nos 
termos do regulamento do PGA, que preve "em caso de acumulo de recursos no fundo administrativo, 
com superávit subseqüente em mais de 03 (trê s) exercícios financeiros, será submetido ao Conselho 
Deliberativo proposta de utilizaçã o do montante de recursos mediante reduçã o da taxa de 
carregamento, ou de outra modalidade de receita administrativa". 

69. A reserva financeira, que é o saldo de recursos da antecipaçã o de contribuições investido, nã o 
será necessária sua utilizaçã o para o custeio do PGA e será "congelada" a partir do exercício de 2019, 
considerado o exercício subsequente ao ano em que o equilíbrio técnico do PGA foi alcançado, ao valor 
estimado de R $ 63 milhões. E ntretanto, ela poderá ser acessada nos casos em que o Fundo 
Administrativo nã o possuir recursos financeiros suficientes para honrar as obrigações administrativas 
da Funpresp-E xe, sendo um instrumento de controle com relaçã o a sustentabilidade financeira do PGA. 

70. Apenas após a integral devoluçã o do adiantamento de contribuições futuras previsto pelo art. n°. 
25 da Lei n°.12.618/2012, corrigido pelo IPCA, aos patrocinadores, esse controle gerencial deixará de 
ser realizado, divulgado e controlado. 

Tabela n°. 17—  R esultado Consolidado do PGA (R S  1,00) 

Apuraçã o do R esultado Consolidado Orçamento 
2018 

Proj.E xec. 
2018 

Percentual de 
E xecuçã o 

Proposta 
2019 Va r.% 

3 R esultado Administrativo (10.229.242) 7.135.596 4.447.529 - 

4 R esultado de Aplicaçã o F inanceira 3.969.650 3.529.873 89% 4.686.325 33% 

5 Utilizaçã o da R eserva F inanceira 6.259.592 - - - - 

6 R esultado Consolidado - 10.665.468 9.133.853 - 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

5. 	OR Ç AME NT O PL UR IANUAL  

71. O planejamento de uma E ntidade deve ter por objetivo prepará-la para os desafios perenes que se 
vislumbram no segmento de previdê ncia complementar Brasileiro, visando atender com excelê ncia 
todos os participantes, assistidos e patrocinadores, e sua capacidade operacional deve crescer de 
forma organizada para cumprir essa missã o. 

72. O planejamento tem de ser adaptado anualmente, tanto na sua dimensã o operacional como na 
dimensã o financeira, à  situaçã o objetiva de cada exercício. 

73. Com tais pressupostos, foi elaborado o Orçamento Plurianual 2019-2022 da Funpresp-E xe, 
visando apresentar o referencial da evoluçã o do orçamento no tempo, considerando o reflexo financeiro 
das principais ações estratégicas em curso na Fundaçã o, cuja execuçã o deverá ser revisada 
anualmente na Peça Orçamentária, de forma a ajustar a execuçã o física/financeira do PGA à  demanda 
efetiva que se apresenta em cada exercício. 

5.1 Parâmetros utilizados na projeçã o das receitas 

74. Utilizando a mesma metodologia utilizada para as projeções para 2019, a tabela n°. 18 de 
premissas foi acrescida dos parâmetros 2020 a 2022, cujo resultado é apresentado a seguir. 	

ItY  
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Tabela n°. 18 —  Premissas para as projeções de Adesões da Funpresp-E xe 

Premissas 2019 2020-2022 Observaçã o 

Ativos alternativos E xecPrev/mê s 300 290 Média ponderada dos últimos 3 anos 

Adesões automáticas E xecPrev/mê s 150 200 
Concursos autorizados para 2019 com previsã o de vagas para 
os próximos anos, especialmente em educaçã o, saúde e 
segurança pública 

Adesões do estoque de ativos normais/mê s 120 115Média ponderada dos últimos 3 anos 

Adesões alternativos LegisPrev/mê s 2 2 Média ponderada dos últimos 3 anos 

Adesões de ativos normais/mê s 18 18 Migrados nã o aderidos, além de novas migrações 

Cancelamentos e desistê ncias E xecPrev/mê s 	' 130 55 Dados históricos 

Adesões eletrônicas/ano 1.180 1.200 
590 por semestre / 600 por semestre —  média ponderada dos 
últimos 3 anos 

Migrações/ano 2.100 O 
2.100 adesões de 3.000 servidores que migrarã o entre janeiro 
e março 

Total de adesões/mê s 720 680 Adesões brutas 

Adesões liquidas/mê s 590 625 Adesões líquidas dos cancelamentos e desistê ncias 

Fonte: GE AR C/DIS E G/Funpresp-E xe —  E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

75. A projeçã o de novas adesões considerou o ingresso de 28.080 novos Participantes, de 2020 a 
2022, conforme evoluçã o apresentada na Tabela n°. 19, com incremento anual constante de 9.360 
participantes. 

Tabela n°. 19—  E voluçã o do estoque de participantes da Funpresp-E xe no período de 2019-2022 
Plano E xecPrev LegisPrev Total 
Mê s E stoque Incremento E stoque Incremento E stoque Incremento 

dez/19 83.284 1.719 85.003 
dezJ 20 92.404 9.120 1.959 240 94.363 9.360 
dezJ 21 101.524 9.120 2.199 240 103.723 9.360 
dez/22 110.644 9.120 2.439 240 113.083 9.360 

Fonte/ E laboraçã o: GE AR C/DIS E G/Funpresp-E xe 

76. Além dos parâmetros de adesões, para projeçã o da receita de taxa de carregamento, foi utilizado 
estudo produzido pela GE AR C/DIR AD que apurou os participantes que aderiram anualmente à  
Funpresp-E xe no período 2013-2017 e terã o suas taxas de carregamento reduzidas no período 2019-
2023, calculando a alíquota reduzida agregada da Funpresp-E xe, demonstrando a reduçã o gradual, 
mas com alcance de um grande número de participantes no período, conforme demonstrado no Gráfico 
n°. 4. 
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Gráfico n°. 4 —  Adesões acumuladas x adesões com reduçã o de taxa de carregamento no perío\ 
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Fonte: GE AR C/D1S E G/Funpresp-E xe —  E laboraçã o: GE COF/D1R AD/Funpresp-E xe 

77. Para a projeçã o de receitas financeiras foi utilizada como referê ncia a taxa S elic conforme já 
indicado anteriormente no item 2.4. 

78. Para a projeçã o da receita de pró-labore foi utilizada como tendê ncia o histórico de contratações 
da PAR  e a evoluçã o mensal do quantitativo de participantes ativos alternativos e normais, aplicado 
sobre a projeçã o de adesões no período de longo prazo elaborada pela Gerê ncia de Arrecadaçã o e 
Cadastro da Funpresp-E xe. 

79. Para a estimativa da taxa de administraçã o cobrada sobre a concessã o de empréstimos 
consignados foi prevista a evoluçã o da carteira de empréstimos com base na estimativa do valor a ser 
a ser contratado, considerando a projeçã o do número de contratos e do valor mensal das contratações 
para o período 2020 a 2022. 

5.2 Projeçã o das Despesas 

80. A projeçã o das despesas de pessoal considerou a possibilidade da contrataçã o de 7analistas e 5 
especialistas em 2020 e estabilizaçã o do quadro a partir de entã o. 

81. Foi previsto reajuste de 5% em 2020, IPCA 2021 (Boletim Fcus 24/11/2018) e repetiçã o do índice 
de 2021 em 2022. 

82. As despesas da açã o orçamentária de Pessoal e E ncargos deverã o representar no máximo 49% 
do total das receitas administrativas do PGA no período 2019-2022, o que está contemplado no 
Orçamento Plurianual proposto. 

83. A restituiçã o da antecipaçã o de contribuições foi orçada à  razã o de 1% do total da projeçã o das 
contribuições previdenciais e as despesas de tributaçã o da receita foram projetadas com base no fluxo 
esperado de receitas do PGA no período. 

84. Nã o há previsã o de aumento real para os demais gastos, que foram reajustados anualmente pela 
previsã o do IPCA em 2020 e 2021 (Boletim Fócus 24/11/2018) e repetiçã o do índice de 2021 em 2022. 
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85. Considerando tais parâmetros, foi elaborada as séries de receitas administrativas e despeS uS  
administrativas, apurando-se o resultado administrativo, o resultado de aplicações financeiras e o 
resultado geral da Fundaçã o, cuja síntese é apresentada na tabela a seguir: 

Tabela n°. 20- Orçamento Plurianual da Funpresp-E xe no período de 2019 a 2022 (R $ 1,00) 

R eceitas Administrativa/Item Proposta 2019 Var.% 2020 Var.% 2021 Var.% 2022 

1. R eceitas Administrativas 59239.956 10% 64.881.139 8% 70289.981 7% 75.254.130 

1.1 Taxa de Carregamento s/contribuições 56.160.721 10% 61.503.796 8% 66 464 167 7% 71 022.930 

1 2 R eceita de prd-labore/outras receitas 2.792.444 3% 2.881.525 8% 3.113 924 7% 3 327.508 

1.3 Taxa adninistrat.rta operações participantes 286.791 73% 495.818 44% 711 890 27% 903 693 

Açã o Orçamentária/kern Proposta 2019 Var.% 2020 Var.% 2021 Var.% 2022 

2 Despesas Administrativas 54.792.427 3% 56.331.800 5% 59.048.908 5% 61.926.832 

2.1 Despes as Administrativas Discricionárias 45.745.513 -3% 44368.218 4% 45.982.397 4% 47.776.340 

2 1.1 Pessoal e E ncargos 24.347 975 4% 25.255.578 3% 26.114 808 4% 27 123.981 

2.1.2 S ustentaçã o de TI 6242.966 4% 6.492.684 4% 6 749.145 4% 7015.736 

12.1.3 Despesas Adninistrat.tlas 5.652 953 4% 5679.071 4% 6.111 294 4% 6.352.690 

2.1.5 Gestã o 2 841.998 4% 2.955.677 4% 3072427 4% 3193768 

2.1.6 Conunic açã o e R elacionamento 3.639 623 4% 3.785.207 4% 3.934.723 1% 4.090.145 

12.1.7 Implantaçã o dos Perfis de Investimentos 3.020 000 

22 Tributaçã o da R eceita 2.788.222 11% 3.104.626 9% 3.383.250 8% 3.642.927 

23 R estituiçã o da antecipaçã o de contribuições 6258.692 42% 8.858.956 9% 9.683.261 9% 10.507.565 

i 3 
1 

R esultado Administrativo 4.447.529 92% 8.549.339 31% 11241.073 19% 13327.298 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

86. Por fim, foi projetado o resultado de aplicações financeiras, o resultado geral da Fundaçã o e a 
relaçã o entre as despesas de pessoal e a receita administrativa, evidenciando a participaçã o relativa 
decrescente, apresentada na tabela n°.21. 

Tabela n°. 21 —  R esultado Consolidado Plurianual da Funpresp-E xe -2019 a 2022 (R $ 1,00) 

Apuraçã o do R es ukado Consolidado Proposta 2019 Var.% 2020 Var.'''. 2021 Var.% 2022 

3 	R es ultado Administrativo 4.447.529 92% 8.549.339 31% 11241.073 19% 13327.298 

R esultado de Aplicaçã o F inanceira 4.686.325 34% 6.299.413 16% 7.278.655 14% 8268.181 

R esultado Consolidado 
	

9.133.853 
	

63% 
	

14.848.752 
	

25% 
	

18.519.729 
	

17% 
	

21.595.479 

Pess oaUR eceitaAdministrativa 
	

41% 
	

39% 
	

37% 
	

36% 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

6. INDICADOR E S  DE  DE S E MPE NHO 

87. A Diretoria E xecutiva acompanha dez indicadores estratégicos chamados de "sinais vitais", sendo 
trê s indicadores relacionados ao orçamento, para acompanhamento mensal: 

• E xecuçã o orçamentária —  mede a execuçã o do orçamento aprovado versus o executado. A 
é de 85% de execuçã o (gráfico n°. 5). 

• Despesa administrativa per capita —  mede o volume de despesa administrativa por participante. 
meta anual para 2019 é de R $ 650,02, obtido pela razã o entre a projeçã o da despesa administrativà j  
anual (R $ 55,2 milhões) e o total projetado de adesões (85.003) sendo de R $ 54,16 a média mensal. 
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E ssa média prevista para 2019 apresenta uma elevaçã o em relaçã o ao previsto/realizado e 'rrik-i-8 
em razã o da inclusã o de duas despesas novas, a restituiçã o da antecipaçã o de contribuições ao 
patrocinador (R $ 6 milhões) e a implantaçã o dos perfis de investimentos (R $ 3 milhões). No entanto, 
a implantaçã o dos perfis tem características de projeto e nã o se repetirá em outros anos. A 
restituiçã o de contribuições, embora seja prevista para vários anos, também se encerrará após o 
pagamento desse passivo. Assim, essa elevaçã o em 2019 nã o representa aumento de custos fixos. 

o 	R eceita administrativa per capita —  mede o volume de receita administrativa por participante. A meta 
anual em 2019 é de R $ 696,91, obtido pela razã o entre a projeçã o da receita administrativa anual 
(R $ 59,2 milhões) e o total projetado de adesões (85.003) com média mensal de R $ 57,50. 

Gráfico n°. 5 —  E xecuçã o Orçamentária da Funpresp-E xe até de J an/16 a S et/2018 
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Fonte/E laboraçã o: GE PR I/PR E S I/Funpresp-E xe 

88. A partir do atingimento do ponto de equilíbrio, a meta é manter a relaçã o positiva entre receitas 
administrativas (R A) e despesas administrativas (DA), mesmo com a reduçã o da taxa de carregamento 
e o pagamento da restituiçã o da antecipaçã o de contribuições ao patrocinador. A projeçã o é chegar a 
dezembro de 2019 com um índice R A/DA de 1,12. 

Gráfico n°. 6 - Projeçã o do ponto de equilíbrio da Funpresp-E xe: previsã o inicial x situaçã o Atual (R $ 1 mil) 

1 ã. U ( 1 '..l i  3 2 	31--1131& 	ã  	ã  

— .—  	ceia,  	O 	• 	Referi. ,  ( Inicial)  	. 	Despesas ( IniciA 

Fonte e elaboração: GEARC/DISEG c GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe 
* Dados projetados de set/18 a dez/18 

89. Até 2018 a Funpresp-E xe considerava no cálculo do indicador apenas a taxa de carregamento, 
que é certamente a receita administrativa mais relevante. A partir de 2019 o indicador deverá ser 
revisto, tendo em vista que há outras receitas administrativas relevantes a serem acompanhadas (pró-
labore e taxa administrativa sobre operações de empréstimos consignados). Pela lado da despesa a 
restituiçã o da antecipaçã o de contribuições ao patrocinador também nã o existia até 2018. Ou seja, 
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tanto o lado das receitas quanto o lado das despesas há alterações significativas, que justifica 
revisã o da composiçã o do referido indicador. O gráfico n°. 7 contempla a comparaçã o de todas as 
receitas administrativas e todas as despesas administrativas evidenciando a manutençã o do índice 
dentro da meta estabelecida. 

Gráfico n°. 7 —  R elaçã o despesas/taxa de carregamento da Funpresp-E xe projetada para 2019 

J an/2019 Fev/2019 Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 J un/2019 1111/2019 Ago/2019 S et/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 

 

Despesa Administrativa 

 

lieceita Administrativa 	— O-- R A/DA 

  

Fonte/E laboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

7. O PR OCE S S O OR Ç AME NTÁ R IO DO PGA 

90. O processo orçamentário do PGA é baseado na análise de curto e médio prazo do fluxo de receitas 
e despesas administrativas da Funpresp-E xe, sendo de curto prazo o orçamento detalhado para o 
exercício seguinte e médio prazo o orçamento consolidado no plurianual (2019-2021), estruturado em 
cinco etapas: elaboraçã o, aprovaçã o, publicidade, gestã o e controle. 

91. A etapa de elaboraçã o é de competê ncia da Diretoria de Administraçã o, que cuida das despesas 
administrativas e elabora a projeçã o de receitas a partir das informações produzidas pela Diretoria de 
S eguridade, para projeçã o de adesões, de arrecadaçã o e de receitas de pró-labore, e pela Diretoria de 
Investimentos, quanto aos parâmetros para as receitas de aplicações financeiras e de operações de 
crédito consignado. 

92. E sta etapa consiste na definiçã o e validaçã o de parâmetros, pela projeçã o de adesões e estimativa 
de receitas previdenciárias e do PGA, pela fixaçã o de metas balizadoras da ampliaçã o de despesas, 
consideradas as projeções de receitas e o atingimento do ponto de equilíbrio financeiro do PGA, pela 
captaçã o das despesas por área, pelo alinhamento ao Planejamento E stratégico Institucional 2016-
2019 e, por fim, pela análise, validaçã o e aprovaçã o no âmbito da Diretoria E xecutiva. 

93. A etapa de deliberaçã o final, de competê ncia do Conselho Deliberativo, caracteriza-se pela análise, 
validaçã o e aprovaçã o da Proposta Orçamentária, apresentada em documento específico, composto 
pelas estimativas de receitas, pelas projeções de despesas demonstradas por açã o orçamentária e 
pela projeçã o orçamentária plurianual. E m seguida, o documento aprovado é publicado na íntegra no 
sitio da Fundaçã o, garantindo o princípio da publicidade. 

94. A gestã o orçamentária visa o monitoramento da confirmaçã o ou nã o dos parâmetros utilizados, o 
controle da execuçã o orçamentária e do fluxo de desembolsos conforme as metas estabelecidas, 
desenvolvimento de ferramentas e metodologias de acompanhamento que favoreçam a otimizaçã o da 
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decisã o alocativa, a transparê ncia e a prestaçã o de contas. E sta etapa é de competê ncia da Diretoria--  
E xecutiva. 

95. Por fim, a etapa de controle da execuçã o orçamentária é exercida pelo Conselho F iscal por meio 
do acompanhamento mensal e da emissã o semestral do R elatório de Controles Internos —  R el. 

7.1 E strutura Orçamentária dos Planos de Benefícios 

96. A estrutura do orçamento e o acompanhamento da execuçã o orçamentária dos Planos de 
Benefícios administrados pela Funpresp-E xe compreende: 

1. Adições 

2. Deduções Previdenciais 

3. Taxa de Carregamento 

4. R esultado de Investimentos 	+/- 

5. R esultado Previdencial 

97. E ssa estruturaçã o encontra-se dividida em dois segmentos principais: 
I - Adições Previdenciais, composta dos seguintes itens: 

a) Contribuições; 
b) Portabilidade; 
c) Alternativos; e 
d) E xcedente Técnico. 

II - Deduções Previdenciais, compreendendo: 

a) Benefícios de prestaçã o continuada; 
b) R esgates e Portabilidades; e 
c) Prê mio de seguro ativo normal; 
d) Prê mio de seguro da Parcela Adicional de R iscos. 

7.2 E strutura Orçamentária do PGA 

98. A estrutura do orçamento do Plano de Gestã o Administrativa - PGA tem caráter gerencial, 
evidenciando e agregando gastos estratégicos atuais para a estruturaçã o da Funpresp-E xe e de 
interesse para gestã o dos Conselhos e da Diretoria E xecutiva, considerando-se como ações 
orçamentárias os títulos agregadores de despesas afins. 

99. As receitas previstas para custeio das despesas do PGA sã o: 

a. Taxa de Carregamento sobre contribuições; 

b. R esultado de Aplicaçã o F inanceira; 

c. R eceita de Pró-labore/Outras R eceitas; 

d. Taxa de administraçã o sobre operações de crédito consignado ao participante; e 

e. Fundo Administrativo do PGA. 

cir( 
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-r 100. Importante ressaltar que o item "Fundo Administrativo do PGA" poderá ser utilizado apenas- 
ajustes de fluxo e nã o será orçado nem consumido, tendo suas movimentações efeito nulo no resultado 
anual. 

101. O Fundo Administrativo também nã o será utilizado para cobertura de gastos com prospecçã o, 
elaboraçã o, implantaçã o e fomento de planos de beneficios de previdencia complementar, de que trata 
o Inciso III, do art. n°. 24, da R esoluçã o MF/CNPC n°. 28, de 6 de dezembro de 2017. 

102. E m caso da nã o realizaçã o da receita anual nos patamares suficientes para custear a execuçã o 
das despesas previstas neste orçamento a Diretoria E xecutiva promoverá de ofício o ajuste na 
realizaçã o da Despesa e levará o assunto ao conhecimento do Conselho Deliberativo por ocasiã o das 
revisões. 

103. Importante observar que a utilizaçã o da reserva financeira decresce em 2017, após ter atingido 
o pico em 2016, e com o atingimento do ponto de equilíbrio já nã o há utilizaçã o em 2018, quando passa 
a acumular o saldo financeiro (saldo investido em aplicações financeiras), conforme observado na 
tabela n°. 22. 

Tabela n°. 22 —  Adiantamento das Contribuições —  S aldo F inanceiro Anual ( R $ 1,00) 

Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 
1) Aporte 73.834.900 O O O O O 0 

2) Utilizaçã o 3.376.788 -10.495.400 -14.256.648 -15.774.907 -12.126.373 O O 

3) R endimento/acréscimo 4.522.409 8.147.517 5.740.970 13.540.268 6.972.660 6.237.764 7.939.160 

5) S aldo 74.980.521 72.632.638 64.116.960 61.882.321 56.728.608 62.966.372 70.905.531 

* Dados projetados 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 

104. Por outro lado, com o início da restituiçã o ao patrocinador a partir de abril de 2019, o valor a pagar 
relativo ao adiantamento de contribuições decresce, embora continue a atualizaçã o do saldo pelo IPCA. 

Tabela n°. 23 —  Adiantamento das Contribuições —  Valor a Pagar ( R $ 1,00) 

Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 
1) Aporte 73.834.900 O O O O O O 

2) Atualizaçã o—   2.973.873 4.921.612 8.723.491 5.687.789 2.833.631 3.804.260 3.975.129 

3) R estituiçã o O O O O O O 6.258.692 

3) S aldo 76.808.773 81.730.384 90.453.875 96.141.665 98.975.296 102.779.556 100.495.992 

* Dados projetados 
**Atualizaçã o líquida, já descontadas as movimentações relativas à  recomposiçã o de contribuições 

Fonte e elaboraçã o: GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe 	*Projeçã o 

105. A estrutura das ações orçamentárias utilizadas para programaçã o de despesas do PGA sã o as 
utilizadas no item n°. 3: 

• Pessoal e E ncargos; 
• S ustentaçã o de TI; 
• Comunicaçã o e R elacionamento; 
• Despesas Administrativas; 
• Despesas de Gestã o; 
• Tributaçã o da R eceita; 
• Implantaçã o dos Perfis de Investimentos; e 
• R estituiçã o da antecipaçã o de contribuições. 
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106. O detalhamento dos contratos, atividades, projetos e outras despesas nã o se constituem como 
ações orçamentárias, sã o itens afins que compõe a memória de cálculo do valor proposto para cada 
açã o. 

7.3 Acompanhamento Orçamentário 

107. A execuçã o orçamentária será gerida pela Diretoria de Administraçã o e submetida à  Diretoria 
E xecutiva, que proverá a prestaçã o de informações mensalmente ao Conselho F iscal e ao Conselho 
Deliberativo nos meses de abril e agosto, a título de revisã o e/ou ponto de controle de execuçã o 
orçamentária, ou quando demandado. 

108. As estimativas de receitas previdenciais, apresentadas no item n°. 1, doravante chamadas de 
adições previdenciais, conforme terminologia utilizada no plano de contas, além das R eceitas 
Administrativas, constituem metas financeiras, derivadas das metas de adesões e do desempenho dos 
investimentos. 

109. As estimativas de deduções previdenciais foram calculadas conforme o histórico existente e o 
comportamento esperado, mas sã o referenciais, tendo em vista que desembolsos previdenciais 
(benefícios, resgates e portabilidades) nã o sã o decorrentes de atos discricionários dos gestores desta 
Fundaçã o. 

110. E m caso de arrecadaçã o das receitas com variaçã o de 15% abaixo do esperado no trimestre, ou 
se houver forte tendê ncia de que esta variaçã o ocorra no total do exercício, a Diretoria E xecutiva 
comunicará o fato ao Conselho Deliberativo, propondo as medidas para ajustar a realizaçã o da despesa 
à  reestimativa da receita. 

111. As programações de despesas administrativas constituem teto limitador de gastos, ficando a 
Diretoria E xecutiva encarregada de controlar a sua execuçã o. 

112. S erá obrigatoriamente informada e justificada ao Conselho F iscal a execuçã o da despesa do PGA 
em percentual abaixo de 20% do orçado, no total consolidado ou por açã o orçamentária. 

113. Da mesma forma, a execuçã o da despesa orçamentária superior a 20% do previsto no acumulado 
até o mê s deverá ser justificada ao Conselho F iscal. 

114. O acompanhamento dos orçamentos dos Planos de Benefícios será realizado utilizando-se a 
formataçã o prevista no item n°. 7.1 e a execuçã o atualizada conforme a apuraçã o contábil do resultado 
da Gestã o Previdencial. 

115. S erá considerada receita realizada aquela auferida e registrada na contabilidade, conforme o 
Princípio Contábil da Competê ncia. 	

ek( 
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116. As receitas da taxa de carregamento, de aplicações financeiras, de pró-labore e de empre 1-mo 
consignado serã o captadas das contas de resultado dos Planos de Benefícios e do PGA nos 
respectivos balancetes. 

117. O acompanhamento orçamentário de despesas do PGA terá por base a despesa contábil 
apresentada no balancete mensal, tendo em vista suas funções gerenciais e a boa técnica, a qual serã o 
acrescidos ou deduzidos valores, de forma a apurar e registrar a execuçã o orçamentária ajustada no 
mê s de competê ncia. 

118. A despesa orçamentária no mê s de competê ncia, quando diferente da despesa contábil, será 
registrada para fins gerenciais, com base na informaçã o estimada, desde que seja tecnicamente 
fundamentada. 

119. As alterações na despesa orçamentária a ser realizada nos itens de programaçã o, que 
modifiquem a informaçã o da despesa contábil, dizem respeito aos ajustes que podem ser necessários, 
tendo em vista a metodologia apresentada neste documento. 

120. Considerando a necessidade da autorizaçã o para realizaçã o de dispê ndios para aquisiçã o de 
Ativo Permanente, os pagamentos realizados com essa finalidade serã o registrados como despesas 
orçamentárias, embora nã o sejam despesas contábeis. 

121. Considerando que o desembolso financeiro relativo a aquisiçã o de Ativo Permanente e o 
respectivo registro como execuçã o orçamentária ocorrerá no ano do efetivo pagamento a sua 
depreciaçã o/amortizaçã o nã o será considerada como despesa orçamentária. 

122. A mesma metodologia será utilizada relativamente a constituiçã o e amortizaçã o de Ativo 
Permanente Intangível, que será registrado como execuçã o orçamentária por ocasiã o do desembolso 
financeiro no exercício em que tiver sido autorizado no orçamento, mas nã o será considerado por 
ocasiã o da amortizaçã o. 

123. As alterações realizadas no orçamento aprovado, as deduções de despesas de exercícios 
anteriores e de depreciaçã o/amortizaçã o, as despesas tecnicamente estimáveis, mas que nã o possam 
ser provisionadas na contabilidade e quaisquer lançamentos que provoquem divergê ncias entre a 
despesa contábil e a despesa a ser considerada no acompanhamento orçamentário, serã o registrados 
por meio de quadro de controle auxiliar, para fins de análise gerencial, de modo a evidenciar a diferença 
entre a despesa contábil e a despesa orçamentária, e a respectiva fundamentaçã o. 

124. As despesas cuja execuçã o tenha sido contratada ou iniciada no mesmo ano em que tiver sido 
autorizada no orçamento serã o computadas como despesa do exercício, ainda que nã o possam ser 
provisionadas na contabilidade, registrando-se tais situações no controle auxiliar, e seu pagamento no 
acompanhamento orçamentário do exercício posterior sob o título de "despesas de exercícios 
anteriores". 

125. Os desembolsos a serem realizados no exercício subsequente a título de despesas de exercício 
anteriores deverã o ser estimados por ocasiã o do encerramento do exercício, mediante informaçã o do 
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fiscal/gestor do contrato ou da despesa em curso, devendo ser registrado no acompanh 
orçamentário do mê s de dezembro. 

126. Os desembolsos previstos, a serem realizados a conta do orçamento do exercício anterior, com 
amparo no item n°. 124, será registrado em demonstrativo e fará parte das Notas E xplicativas, dando 
transparê ncia a possíveis valores de "contas a pagar" nã o registrados em balanço por questões 
tributárias ou outras questões técnicas. 

127. As despesas de exercícios anteriores que nã o tiverem sido registradas no encerramento do 
exercício até sua apresentaçã o ao Conselho F iscal, correrã o por conta do orçamento posterior. 

128. O mê s de competê ncia para efeito de acompanhamento orçamentário é aquele de efetiva 
realizaçã o do serviço, no caso de despesas continuadas, e o do efetivo pagamento, no caso de 
despesas realizadas por demanda, quando nã o houver informaçã o prévia do gestor do contrato 
fundamentada em documentaçã o hábil, que permita o registro em data anterior. 

129. Por ocasiã o da apresentaçã o do balancete do mê s de dezembro, será elaborado resumo 
demonstrando as interferê ncias de exercícios anteriores nos desembolsos do exercício. 

7.4 A lterações Orçamentárias 

130. Como já definido anteriormente, nos meses de abril e agosto a Diretoria E xecutiva apresentará, 
como ponto de controle, ao Conselho Deliberativo para conhecimento e/ou deliberaçã o a evoluçã o das 
despesas e receitas e eventuais alterações orçamentárias, no valor das dotações e também na 
metodologia e na estrutura programática, caso necessário. 

131. O remanejamento de recursos entre as programações compreendidas em uma mesma açã o 
orçamentária será de responsabilidade da Diretoria de Administraçã o até o limite de 20% do item, 
devendo ser registrado no acompanhamento orçamentário. Acima desse percentual, será submetido à  
apreciaçã o da Diretoria E xecutiva, mediante proposiçã o de iniciativa da GE COF/DIR AD/Funpresp-E xe. 

132. Para a melhor eficiê ncia da gestã o orçamentária, a Diretoria E xecutiva poderá autorizar 
remanejamento de recursos entre ações orçamentárias até o limite de 10%. Acima desse percentual, 
o remanejamento será submetido à  apreciaçã o do Conselho Deliberativo, mediante proposiçã o de 
iniciativa da Diretoria E xecutiva. 

133. A autorizaçã o para remanejamento nã o se aplica a despesas de Pessoal e E ncargos. 

134. F ica autorizada a qualquer tempo a alteraçã o das ações orçamentárias "Tributaçã o da R eceita" 
e R estituiçã o da Antecipaçã o de Contribuições", para ajuste do orçamento à  despesa realizada, tendo 
em vista que a extrapolaçã o do valor orçado decorre da arrecadaçã o acima do esperado e nã o 
representa um problema de gestã o, sendo as alterações procedidas informadas ao Conselho F i 
Tais ações nã o poderã o ser usadas como fonte de remanejamento para outra açã o orçamentária. 
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8.1 Anexo —  Proposta Orçamentária do PGA da Funpresp-E xe para 2019 (em R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária/Item Orçamento 
2018 

Proj.E xec. 
2018 

Percentual 
.. 

de E xecuçao 

Orçamento 
Aprovado 

2019 
Var.%1 Var.% 2 

a b c = b/a d e = d/a f = d/b 

2 Despesas Administrativas 42.433.711 36.102.183 85% 54.792.427 29% 52% 

2.1 Despesas Administrativas Discricionárias 40.295.326 33.727.115 84% 45.745.513 14% 36% 

2.1.1 Pessoal e E ncargos 23.634.795 20.979.723 89% 24.347.975 3% 16% 

2.1.2 S ustentaçã o de TI 5.802.655 3.956.934 68% 6.242.966 8% 58% 

2.1.3 Despesas Administrativas 5.470.093 4.736.648 87% 5.652.953 3% 19% 

2.1.4 Comunicaçã o e R elacionamento 3.377.148 1.432.946 42% 3.639.623 8% 154% 

2.1.5 Gestã o 2.010.635 2.620.864 130% 2.841.998 41% 8% 

2.1.6 Implantaçã o dos Perfis de Investimentos 120.000 0% 3.020.000 

2.2 Tributaçã o da R eceita 2.138.386 2.375.068 111% 2.788.222 30% 17% 

2.3 R estituiçã o da Antecipaçã o de Contribuições 6.258.692 

3 R esultado Administrativo (10.229.242) 7.135.596 4.447.529 

Apuraçã o do R esultado Consolidado Orçamento 
2018 

Proj.E xec. 
2018 

Percentual .., 
de E xecuçã o 

Orçamento 
Aprovado 

2019 
Var.% Var.2 

3 R esultado Administrativo (10.229.242) 7.135.596 - 4.447.529 

4 R esultado de Aplicaçã o F inanceira 3.969.650 3.529.873 89% 4.686.325 18% 33% 

5 Utilizaçã o da R eserva F inanceira 6.259.592 - - 

6 R esultado Consolidado - 10.665.468 9.133.853 

6.1 R esultado Administrativo 3.529.873 4.447.529 

6.2 R esultado de Aplicações F inanceiras 7.135.596 4.686.325 

Fonte: GE COF/DIR AD-Funpresp-E xe 
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8.2 Anexo - Proposta Analítica das Despesas Administrativas Discricionárias para 2019 (em R $ 1,00) 

Açã o Orçamentária/item 
- 

ias Fev Mar Abr Mal J un J ul Ago S  et Out Nov Dez Prop 2019 

TOTAL DE DESPESAS DO PGA 3.656.080 3.345.125 3.842487 4.383.851 4.476.249 4.602.524 5.170.044 4.715.588 4.820.455 4.941.665 6.022.288 4.815.768 54.792.427 
Despesas Administrativas DIscridonarias 3.416.469 3.123.123 3.615.224 3.574.315 3.620.027 3.782.724 4.338.790 3279.556 3.935.928 4.095.269 4.481.889 3.882.201 45.745.513 

Pessoal e E ncargos 1.959.325 1.987500 2.032367 2.032567 2.032.567 2.032.567 2.032367 2445.148 2.045.148 2.045.148 2.045.148 2_ 057.722 24.347.975 
Sustentaçã o de TI  297.345 247.345 354.014 418.539 414.568 490.568 1.019368 482.403 572.403 589.403 939.403 417.403 6.242.966 

S istema de Ge-stã  o Prai denei á ri a - INTE GR A 88.643 85.643 103.043 168.739 110.768 110.768 110.768 107.214 107.214 107.214 107.214 12.214 1.222.440 
Infraçstrutura dell - 3.000 8.000 - 3.000 - - 53.000 - 80.000 3.000 150.000 

S oftwares - AouisiçZo 20.000 - 7.500 10.500 22.500 27.500 302.500 62.500 42500 42.500 442.500 42.500 1.023.000 

1 	S oftware - Des envolvi rinto - - 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 850.000 
Hospedag€m e serviços agregados(S eroro) 163.856 133.586 133.886 133.886 133.856 133.886 433.856 140.275 137.275 137.275 137.275 157.275 1.956.579 

S erviços 24.816 24.816 106.585 47.414 47.414 115.414 72.414 72.414 132.414 202.414 72.414 122.414 1.040.946 
Despesas Administrativas 455599 457.257 457.257 457.267 457.257 597-366 479.376 457.366 457.910 457.920 458.189 460.187 5.652.953 

S erviços Terceirizados 160.933 162.602 162.602 162.602 162.602 162.698 162.698 162.698 162.698 162.698 162.698 162.698 1.950.228 
Funcionamento da sede 294.665 294.655 294.655 294.665 294.655 294.668 294.678 294.668 295.212 295.222 295.491 297.489 3.540.725 
Anuisiçã o de material permanente - - - • - 100.000 22.000 - - - - 122.000 

R eformas - - - - - 40.000 - - - - - 40.000 
Gestã o 125.345 155.805 173.067 187.622 237.315 183.904 190.971 278.331 244.160 286.491 422.842 356.146 2.841.998 

Consultorias, auditoria e gestã o de risco 45.000 25.000 15.000 5.544 15.000 80.003 65.000 150.000 225.000 215.000 840.547 

S eguro D5,0 8.75.0 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 105.000 
Diárias 6.253 6.283 6.283 6.253 6.283 6.283 6.283 6.253 6283 6.283 6.283 6.283 75.400 

Passagens aérea 28.628 28.628 28.628 28.628 28.625 28.628 28.628 28.628 28.628 25.625 28.628 28.628 343.530 

informaçóes e serviços de investimentos 38.203 68.663 40.925 42.319 72.535 45.282 46.958 77.314 50.147 51.797 83.479 56.453 674.076 
Plano Anual de Capacitaçã o 27.687 27.687 27.687 60.849 60.849 60.849 60.849 60.849 60249 24.529 24.529 24.529 521.743 

Conselhos 15.794 15.794 15.794 15.794 45.270 28.567 16.503 16.503 16503 16.503 38.173 16.503 257.702 

Proerama aualidade devida 8.000 8.000 8.000 24.000 
Comunicaçã o e R elacionamento 578.856 275.216 278.119 278.319 278.319 278.319 282.974 282.974 282.974 282.974 282.974 257.409 3.639323 

Central de Atendimento 65.481 65.451 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 65.481 785.773 

Gráfica 335.799 - - - - - - - - -  - - 335.799 

Comunicado 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 153.125 1.837.500 
E ventos 24.285 24.285 24.285 24.285 24.285 24.285 24.285 24285 24.285 24.285 242.845 

Telefonia Lonea Distá ncia (0800) 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 113.400 

Diárias - 3.103 3.103 3.103 3.103 7.758 7.758 7.758 7.758 7.758 3.103 54.305 

Açã o Prornoci ona I 7375 7.875 7.875 7.875 7.875 7,875 7.875 7275 7.875 7.875 11.250 93.000 

C lubedeVantaeens 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 153.000 

I mplantaçã o dos Perfis de investimentos -  -  320.000 200.000 200.000 200.000 133.313 333.333 331.333 433.133 333.333 333.333 3.020.000 

S oftware - Desenvolvimento 200.000 200.000 200.030 200.000 200.000 200.000 200000 200.000 200.000 200.000 2.014.000 
S istema de Gestã o Premdenci á ri a - INTE GR A 100.000 100.000 

Plano de Comunicaçã o 83.333 83.333 83333 83.333 83.333 83.333_  500.000 

Planode E ducaçã o Previdenciária 50.000 50.000 50400 50.000 50.000 50.000 300.000 

Leeal Opinion - - 120.000 - - - - - - - - 120.000 

Tributaçã o da R eceita 239.611 222.005 227.263 200.086 242.868 202.840 204.283 205.157 249.748 207.712 359.147 227.502 2.788.222 

PLS/COPINS 217.986 222.005 227.263 200.086 201.243 202.840 204.283 205.157 206.248 207.712 359.147 227.502 2.681.472 

TAFIC 21.625 41.625 43500 106.750 
- 

R estituiçã o da Antecipaçã o de Contribuições -  -  -  609 451 613.355 617.259 626.971 630.875 634280 638.684 1.181.252 706.065 6.258.692 

Fonte: G E COF/DIR AD-Funpresp-E xe 
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8.3 Anexo - Proposta Orçamentária dos Planos de Benefícios E xecPrev e LegisPrev para 2019 (em R $ 1,00) 

Orçamento do Plano E xecPrev (E m R $ 1 mil) 
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago S et Out Nov Dez Total 

1. Adições 59.699.703 60.601.759 62.094.440 62.504.301 62.914.160 63.324.017 63.635.415 64.031.376 64.427.334 66.446.939 119.085.586 65.615.196 814.380.225 
Contribuições 52.537.329 53.352.287 54.757.873 55.080.640 55.403.408 55.726.175 56.629.727 56.952.495 57.275.262 57.598.030 111.787.139 58.243.565 725.343.931 
Indenizaçã o de S eguro 3.980.573 3.998.243 4.015.910 4.033.575 4.051.237 4.068.897 4.126.989 4.144.639 4.162.287 4.179.933 4.197.576 4.215.217 49.175.076 
E xcedente Técnico 1.623.649 1.623.649 
Contribuiçã o para PAR  3.181.800 3.251.229 3.320.658 3.390.087 3.459.515 3.528.944 2.878.698 2.934.242 2.989.785 3.045.328 3.100.871 3.156.414 38.237.570 

2. Deduções 7.023.435 7.124.732 7.226.094 7.327.521 7.429.012 7.530.569 6.178.793 6.263.441 6.348.154 6.432.933 6.517.776 6.716.485 82.118.946 
Benefícios de prest. continuada 70.947 86.296 101.712 117.194 132.744 148.361 164.198 180.102 196.072 212.110 228.215 358.186 1.996.137 
R esgate 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 49.185 590.224 
Premio de seguro ativo normal 3.721.503 3.738.022 3.754.539 3.771.055 3.787.567 3.804.078 3.086.711 3.099.913 3.113.112 3.126.310 3.139.505 3.152.700 41.295.015 
Prê mio da PAR  3.181.800 3.251.229 3.320.658 3.390.087 3.459.515 3.528.944 2.878.698 2.934.242 2.989.785 3.045.328 3.100.871 3.156.414 38.237.570 
Taxa de carregamento/ cobertura 3.  
de despesas administrativas 

3.677.613 3.734.660 3.833.051 3.846.971 3.869.514 3.892.057 3.955.163 3.977.706 4.000.249 4.022.792 7.807.496 4.067.878 50.685.148 

4. R esultado de Investimentos 7.661.336 8.028.720 8.406.729 8.789.043 9.175.633 9.566.526 9.970.161 10.378.228 10.790.753 11.218.158 11.960.420 12.387.884 118.333.591 

5 	R esultado (1-2-3+4) 56.659.991 57.771.086 59.442.024 60.118.853 60.791.267 61.467.917 63.471.620 64.168.456 64.869.684 67.209.373 116.720.734 67.218.717 799.909.722 

Orçamento do Plano LegisPrev (E m R $ 1 mil) 
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago S et Out Nov Dez Total 

1. Adições 6.246.597 6.324.600 6.402.601 6.480.602 6.558.602 6.636.602 6.683.191 6.760.265 6.837.337 7.236.079 12.948.767 7.068.550 86.183.794 
Contribuições 5.661.448 5.729.106 5.796.764 5.864.422 5.932.080 5.999.738 6.067.396 6.135.053 6.202.711 6.270.369 12.295.315 6.405.685 78.360.086 
Indenizaçã o de S eguro 455.859 461.577 467.294 473.011 478.727 484.443 490.158 495.872 501.585 507.298 513.010 518.722 5.847.556 
E xcedente Técnico 321.670 321.670 
Contribuiçã o para PAR  129.291 133.917 138.543 143.169 147.796 152.422 125.638 129.339 133.040 136.741 140.442 144.143 1.654.483 

2. Deduções 592.129 602.561 612.992 623.422 633.852 644.281 523.768 532.110 540.452 548.793 557.134 565.474 6.976.969 
Benefícios de prest. continuada - 
Premio de seguro ativo normal 462.838 468.644 474.449 480.253 486.057 491.860 398.130 402.771 407.412 412.052 416.692 421.331 5.322.486 
Prê mio da PAR  129.291 133.917 138.543 143.169 147.796 152.422 125.638 129.339 133.040 136.741 140.442 144.143 1.654.483 
Taxa de carregamento/ cobertura 3.  
de despesas administrativas 

5.661.448 5.729.106 5.796.764 5.864.422 5.932.080 5.999.738 6.067.396 6.135.053 6.202.711 6.270.369 12.295.315 6.405.685 78.360.086 

4. R esultado de Investimentos 514.151 517.396 520.662 523.948 527.254 530.581 534.566 538.583 542.632 548.774 552.902 557.064 6.408.513 

5 	R esultado (1-2-3+4) 507.172 510.329 513.507 516.706 519.925 523.164 626.594 631.684 636.806 965.690 649.221 654.455 7.255.252 

Fonte: GE COF/DIR AD-Funpresp-E xe 
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