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DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do terceiro dia do mês de março do ano de 

dois mil e vinte e um, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. 

PRESENÇAS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade; Sra. Larissa de Paula 

Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e 

Benefícios, o Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, 

Substituto; e o Sr. Marcelo Coelho de Sá, membro do Conselho Deliberativo, todos membros no exercício da 

titularidade do Comitê de Seguridade. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, 

Coordenador de Benefícios; da Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária; da Sra. Kátia Flavia 

Guimarães Galvão, Coordenadora de Estatística e Informações Previdenciárias; da Sra. Renata Vila Nova de 

Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; do Sr. Diego César Fontenele Silva, Coordenador de 

Arrecadação e Cobrança; do Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar; da Sra. 

Karoline Santos de Araújo, Analista de Previdência Complementar; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, 

Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência 

Complementar. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Dias e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. 

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Devolução de contribuições - novo fluxo; 

3) Validação do salário de participação dos participantes do plano ExecPrev - Integra/Portal da Transparência; 

4) Avaliação de proposta para incremento de receitas; 5) Personificação dos Participantes - Funpresp-Exe; 

Assuntos Informativos: 6) Monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora; 7) Perfis de 

Investimentos - monitoramento das escolhas; 8)  Projeto Lei Geral de Proteção de Dados;  9) Painel Gestor 

Previdenciário; 10) Acompanhamento de Novos Produtos e Serviços Previdenciários; 11) Informes; e Assunto 

Extrapauta: 12) Plano Anual de Trabalho do Comitê de Seguridade. INSTALAÇÃO: O Sr. Cícero Rafael 

Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.  

DELIBERAÇÕES:  Item 1) A ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. Item 2) 

Esse item foi retirado de pauta e será deliberado em reunião futura do Comitê. Item 3) A Sra. Larissa Gouvêa 

apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 08, de 2 de fevereiro de 2021, a Nota Técnica nº 

43/2021/GEARC/Funpresp-Exe, de 2 de fevereiro de 2021, o resultado da validação do salário de 

participação da competência novembro de 2020, de 56.596 participantes ativos normais do Plano ExecPrev, 

excluídos os participantes não vinculados ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), como 

forma de monitoramento e confirmação das informações repassadas pelos patrocinadores à Funpresp-Exe. 

De acordo com a Gerente, o resultado apurado aponta que os salários de participação informados pelo 

patrocinador na competência novembro de 2020 estão corretos, considerando que mais de 66% dos registros 
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são equivalentes e os demais registros, em princípio, não contemplam a inclusão de parcela remuneratória, 

com apenas 32 situações ainda sob investigação junto ao patrocinador. Ressaltou ainda que a campanha de 

comunicação realizada com os participantes indicados a partir da apuração realizada em novembro de 2020 

(dados de junho de 2020) foi satisfatória, razão pela qual propôs repetir a medida para os 6.134 participantes 

com registro de função não refletida no salário de participação no portal da transparência em novembro de 

2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e apresentaram a Recomendação nº 23 à 

Diretoria Executiva. RECOMENDAÇÃO Nº 23: O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 92 do Regimento Interno 

da Fundação, e com base no constante da PCOSEG n. 8, de 2 de fevereiro de 2021, recomenda, à Diretoria 

Executiva, o encaminhamento da relação dos 6.134 participantes com registro de função não refletida no 

salário de participação no portal da transparência, conforme apurado em novembro de 2020, para realização 

de campanha pela Gerência de Comunicação, com vistas ao aumento da arrecadação. Item 4) O Sr. Pedro 

Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 07, de 4 de fevereiro de 2021, a Nota Técnica 

nº 046/2021/GEDEP/Funpresp-Exe, de 4 de fevereiro de 2021, que trata de estudo com foco nos 

contribuintes ativos normais que não contribuíam com a alíquota de 8,5%, referente a dezembro de 2020, com 

o objetivo de buscar novas fontes de receitas administrativas para a Fundação. O estudo indicou que a parcela 

dos participantes que teria maior ganho com o aumento da alíquota para 8,5% (aqueles que teriam uma 

diferença de benefício maior ou igual a 15%, totalizando 1.249 participantes) traria um valor incremental para 

o Plano de Gestão Administrativa por volta de R$ 137 mil, ao se chegar na taxa máxima de carregamento. Por 

essa razão, sugeriu recomendar à Gerência de Comunicação que seja feita campanha de aumento da alíquota 

dos participantes para 8,5% direcionada a esses 15% mais representativos. Os membros do Comitê tomaram 

conhecimento do assunto e apresentaram a Recomendação nº 24 à Diretoria Executiva. 

RECOMENDAÇÃO Nº 24: O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-

EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 92 do Regimento Interno da Fundação, e com base no 

constante da PCOSEG n. 7, de 4 de fevereiro de 2021, recomenda, à Diretoria Executiva, que seja utilizado o 

estudo contido na Nota Técnica nº 046/2021/GEDEP/Funpresp-Exe, de 4 de fevereiro de 2021, referente 

aos contribuintes ativos normais que não contribuíam com a alíquota de 8,5% em dezembro de 2020, para 

realização de campanha pela Gerência de Comunicação, com o objetivo de aumentar a receita da Fundação. 

Item 5) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 06, de 1º de fevereiro de 
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2021, modelo teórico de desenvolvimento de personificação dos participantes, a partir de variáveis como 

gênero e faixa de renda, dentre outras. Os membros tomaram conhecimento do assunto e solicitaram 

informações complementares, devendo o assunto ser reapresentado na próxima reunião. Item 6) O Sr. Pedro 

Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 05, de 1º de fevereiro de 2021, a Nota Técnica 

nº 015/2021/GEDEP/Funpresp-Exe, de 20 de janeiro de 2021, que trata da aferição do nível de desempenho 

da seguradora para as metas acordadas, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme Plano de Execução 

de Metas 2020 do Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2019 entre Funpresp-Exe e a MAG Seguros. Em 

complemento, a Sra. Cristal Mansur informou que a MAG Seguros não conseguiu alcançar as metas 

estabelecidas para todos os indicadores, tendo sido notificada, nos termos do contrato vigente, para se 

manifestar sobre o assunto. O Sr. Pedro Henrique ressaltou que, mesmo a MAG Seguros não tendo alcançado 

as metas para todos os indicadores, não houve comprometimento do resultado de adesões à Fundação, que 

foi superior ao estimado. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria. Item 7) O Sr. Pedro 

Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 04, de 1º de fevereiro de 2021, o panorama 

atualizado das escolhas de Perfis de Investimentos realizadas pelos participantes referente ao período de 1º de 

janeiro de 2020 e 2 de fevereiro de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 

8) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 03, de 1º de fevereiro de 2021, 

o acompanhamento da execução do Plano de Ação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que tem por 

objetivo a adoção de medidas com vistas a adequar a Fundação aos requisitos estabelecidos na Lei n. 13.709, 

de 14 de agosto de 2018. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Item 9) A Sra. Paloma Silveira 

apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 09, de 2 de fevereiro de 2021, em conjunto com o Sr. Luís Pacheco, 

o Painel Gestor Previdenciário, desenvolvido para monitoramento interativo das expectativas dos benefícios 

programados dos participantes dos Planos ExecPrev e LegisPrev. Os membros tomaram conhecimento do 

assunto. Item 10) O Sr. Pedro Henrique Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 02, de 1º de 

fevereiro de 2021, o acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários. O objetivo do trabalho 

é propiciar um acompanhamento perene das principais ocorrências e ações das entidades fechadas de 

previdência complementar (EFPCs) e de concorrentes atuais e potenciais, a fim de ampliar o conhecimento e 

direcionar eventuais ações prioritárias na Fundação. Na ocasião, foram apresentadas 4 dimensões de avaliação: 

EFPCs, Concorrentes, "Ficar de Olho" e Futuro. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. 

Item 11) A Sra. Patrícia Ávila informou que a Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação 

Coseg n. 19, de 19 de novembro de 2020, que recomendou a “aprovação da proposta de interpretação da legislação 

tributária aplicável ao regime de previdência complementar fechada, em especial da metodologia a ser utilizada no cálculo do prazo 
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de acumulação para fins de aplicação da alíquota regressiva de tributação nos pagamentos de benefícios custeados pelo Fundo 

Coletivo de Benefícios Extraordinários”, e propôs o retorno ao Comitê de Seguridade para manifestação técnica. Os 

membros tomaram conhecimento do assunto e deliberaram pela inclusão do tema “Aplicação Alíquota 

Regressiva de IR – Benefícios custeados pelo FCBE” na pauta da próxima reunião. Item 12) Os membros do 

colegiado tomaram conhecimento das alterações propostas para o Plano Anual de Trabalho do Comitê de 

Seguridade, relativo a 2021, de modo a adequar as datas das deliberações do Comitê às datas de reunião nos 

demais órgãos colegiados, apresentaram a recomendação nº 25 à Diretoria Executiva. RECOMENDAÇÃO 

Nº 25: O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas 

atribuições, nos termos do art. 24 inciso XIV do Regimento Interno da Fundação, recomenda, à Diretoria 

Executiva, aprovar as alterações propostas para o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Seguridade de 2021, 

conforme documento anexo. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros 

Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, encerrou a reunião às 18h20, da qual é lavrada a presente ata, lida, 

discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, 

lavro e subscrevo esta Ata.     

 

Cícero Rafael Barros Dias 
                    Presidente do Comitê 

Larissa de Paula Gouvêa 
Membro do Comitê 

Pedro Henrique da Silva Oliveira 
Membro do Comitê 

 
 

Marcelo Coelho de Sá 
Membro do Comitê 

  

Paloma Maciel Alves da Silveira 
Membro do Comitê 

 
 

Patrícia Brito de Ávila 
Secretária da reunião 
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