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1. OBJETIVO 

Levantar informações sobre a entidade fechada de previdência complementar do servidor público federal 

do Poder Executivo em relação aos seus objetivos, de forma a compor o conteúdo do Relatório de Gestão 

do exercício de 2015 da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

MPOG (Unidade Jurisdicionada patrocinadora de EFPC). 

2. INFORMAÇÕES SOLICITADAS 

I. Nome 

Funpresp-Exe 

II. Razão social 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 

III. CNPJ 

17.312.597/0001-02 

IV. Demonstrativo anual 

De acordo com a Resolução do CNPC nº 8, de 31/10/2011, anexo C, Item 17 e com a Instrução SPC n° 

34, de 24/09/2009, art. 4° inciso I, as demonstrações contábeis consolidadas, pareceres e manifestação, 

referentes ao exercício social de 2015, devem ser encaminhadas ao órgão regulador – PREVIC – até 31 

de março de 2015. 

A Diretoria Executiva examinou e aprovou as Demonstrações Contábeis de 2015 (Anexo I), em 08 de 

março de 2016. Essas Demonstrações Contábeis devem ser analisadas e aprovadas pelos Conselhos Fiscal 

e Deliberativo, o que não aconteceu até a presente data. Assim que houver deliberação, encaminharemos as 

Resoluções dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e respectivo Parecer do Conselho Fiscal à Assessoria 

Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento.  
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V. Valor total das contribuições pagas pelos empregados/servidores participantes  

R$ 57.096.740,62 Contribuições Normais + R$ 143.069,52 Autopatrocínio    

Total R$ 57.239.810,14 

Portabilidades de outras Entidades: R$ 3.016.571,41  

Fonte: Gerência de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe 

 

VI. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora 

R$ 51.978.890,91 

Fonte: Gerência de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe 

 

VII. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora 

Não aplicável, tendo em vista que a Funpresp-Exe administra 02 (dois) planos de contribuição definida, 

em conformidade com o §15 do art. 40 da CF e art. 12 da Lei nº 12.618, de 2012, e os patrocinadores 

somente podem contribuir no limite máximo de 8,5% do salário de participação (diferença da 

remuneração total em relação ao teto do RGPS/Regime Geral de Previdência Social) do servidor público 

federal. 

 

VIII. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições 

Não se aplica 

IX. Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas, em 

especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados e à conformidade com a legislação 

pertinente e com os objetivos a que se destinarem 

As informações respectivas seguem no Anexo II com a denominação “Relatório Trimestral da Execução 

das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais”.  
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Mencionado Relatório tem o objetivo de apresentar a execução das Políticas de Investimentos, os 

enquadramentos legais e a rentabilidade dos investimentos no período analisado, considerando 

informações consolidadas dos planos de benefícios da Funpresp-Exe.   

 

X. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal 

As informações requeridas constam do Anexo III cuja denominação é “Composição de Carteira”, emitido 

pelo Custodiante Caixa. 

As aplicações dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe estão 

alocadas em ativos financeiros de renda fixa (títulos públicos federais e títulos privados) e de renda 

variável (ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores BM&FBovespa), em observância ao 

disposto ao §1º do art. 9º da Lei Complementar nº 109, de 2001, e aos arts. 35 e 36 da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional nº 3.792, de 2009. 

Ainda em cumprimento à Lei 12.618/2012, art. 15, a Funpresp-Exe contratou por processo licitatório 

gestores terceirizados. Com esse fato, em 2015 a gestão dos investimentos dos recursos dos Planos de 

Benefícios passou a contar com maior número de gestores terceirizados, e também com a carteira própria 

de investimentos da Entidade. 

 

XI. Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência 

complementar, evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade com a 

Resolução nº 3792/2009, do Conselho Monetário Nacional 

As informações respectivas seguem no Anexo II com a denominação “Relatório Trimestral da 

Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais”.  

A Política de Investimentos contém as diretrizes gerais para aplicação dos recursos garantidores dos 

Planos de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo e dos Servidores Públicos 

Federais do Poder Legislativo.  

A Fundação tem compromisso com os princípios de melhores práticas em fundos de pensão e de gestão 

financeira de recursos de terceiros, atuando-se de forma prudencial diante dos riscos operacionais 

existentes e a necessidade de controles adequados para o cumprimento do dever fiduciário da Funpresp-

Exe, tendo o Conselho Deliberativo da Fundação, para isso, aprovado a Política de Investimentos para 

cada plano de benefícios e a Política de Alçadas, além de possuir o Comitê de Investimentos e de Riscos, 

de natureza consultiva, ligado à Diretoria Executiva. 
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XII. Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar 

Não aplicável. (Não existe mais pela Decisão Normativa do TCU nº 139, de 24/09/2014) 

 

XIII. Conclusões contidas no relatório da auditoria independente 

A Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011 e a Instrução SPC n° 34, de 24/09/2009, determinam que tais 

informações relativas ao exercício de 2015 devem ser encaminhadas ao órgão fiscalizador – PREVIC – até 

31 de março de 2016.  

O relatório da auditoria independente do exercício de 2015 foi examinado pela Diretoria Executiva na 

reunião ocorrida em 08 de março de 2016, e ainda está pendente de análise pelos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo.  

Assim que houver deliberação, encaminharemos as Resoluções dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 

respectivo Parecer do Conselho Fiscal à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do 

Planejamento. 

Segue no Anexo IV o mencionado “Relatório da Auditoria Independente”.  

 

XIV. Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e 

nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais resultados deficitários 

Os Demonstrativos e Pareceres Atuariais dos planos de benefícios relativos ao exercício de 2015 foram 

examinados pela empresa de Auditoria Independente e submetidos a análise pela Diretoria Executiva na 

reunião ocorrida em 10 de março de 2016.  

Segue no Anexo V as “Demonstrações Atuariais 2015”. Assim que concluída a apreciação pelos Conselhos 

Fiscal e Deliberativo, as referidas Resoluções e o parecer do Conselho Fiscal serão encaminhados à 

Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento.  

 Cabe informar que não há resultados deficitários em planos de benefícios na modalidade de Contribuição 

Definida, como é o caso dos dois planos (Executivo e Legislativo Federal) administrados pela Funpresp-

Exe, motivo pelo qual não se aplica o acompanhamento de justificativas e análises dos mesmos. 

Seguem (Anexo VI) as Demonstrações Atuariais relativos aos dois anos anteriores 2013 e 2014. 
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XV. Conclusões do último estudo atuarial  

As conclusões do estudo atuarial constam do parecer contido nas demonstrações atuariais dos planos de 

benefícios acima citadas.  

 

XVI. Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no 

disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização 

efetuada, a data em que ocorreram, as principais constatações e as providências adotadas para 

sanear as irregularidades verificadas 

Não houve. 

Luís Ronaldo Martins Angoti 
Gerente de Planejamento e Risco 

      De acordo 

RICARDO PENA 
Diretor Presidente 

 

 

 

(Este Relatório de Gestão foi aprovado pela Diretoria Executiva da Funpresp-Exe em sua 

15ª Reunião Extraordinária realizada no dia 10 de março de 2016, com as informações disponíveis 

até a presente data). 
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Demonstrações Contábeis 2015 
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Relatório da Auditoria Independente 
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Anexo VI  

 

 

Demonstrações Atuariais 2013 e 2014 
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