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DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quatro minutos do vigésimo sétimo dia do mês de maio 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 Flávia 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. Fernando Cutrim Uchida, 

Analista de Previdência Complementar; da Sra. Maeeby Lopes de Oliveira, 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) Aplicação Alíquota 

Regressiva de IR – Benefícios custeados pelo FCBE; 3) Validação do salário de participação dos participantes do 

plano ExecPrev; 4) Devolução de contribuições - novo fluxo; Assuntos Informativos: 5) Projeto Lei Geral de 

Proteção de Dados; 6) Validação de valores da Parcela Adicional de Riscos; 7) Monitoramento do Plano de 

Execução de Metas da Seguradora; 8) Acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários; 9) Painel 

gestor dos benefícios de risco; 10) Informes; e 11) Perfis de Investimentos - Monitoramento das Escolhas. 

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) O Sr. Eduardo de Medeiros apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 12, de 10 

de maio de 2021, metodologia a ser utilizada no cálculo do prazo de acumulação para fins de apuração da alíquota 

regressiva de tributação nos pagamentos de benefícios custeados pelo Fundo de Cobertura de Benefícios 

Extraordinário (FCBE) em observância à legislação tributária cabível ao regime de previdência complementar 

fechada. Ressalte-se que o assunto já havia sido objeto de deliberação pelo Comitê, por meio da Recomendação n. 

19, de 19 de novembro de 2020, na 12ª reunião ordinária do deste colegiado. Encaminhada referida Recomendação 

à Diretoria Executiva, esta determinou o retorno da matéria para manifestação técnica do Comitê de Seguridade, 

conforme item 3 da ata de sua 368ª reunião ordinária, de 9 de fevereiro de 2021. Os membros tomaram 

conhecimento do assunto, ratificando o entendimento pelo não óbice à proposta de metodologia a ser utilizada no 

cálculo do prazo de acumulação para fins de apuração da alíquota regressiva de tributação nos pagamentos de 

benefícios custeados pelo FCBE e sugeriram o encaminhamento à área técnica, para prosseguimento no âmbito de 
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sua competência. Item 3) A Sra. Larissa Gouvêa apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 14, de 11 de maio de 

2021, a Nota Técnica nº 2/2021/COARC/GEARC/DISEG, de 10 de maio de 2021, o resultado da validação do 

salário de participação da competência fevereiro de 2021, de 63.216 participantes ativos normais do Plano ExecPrev, 

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

de monitoramento 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 fevereiro 

de 2021 estão corretos, considerando que mais de 66% dos registros são equivalentes e os demais registros, em 

princípio, não contemplam a inclusão de parcela remuneratória, com apenas 64 situações ainda sob investigação 

junto ao patrocinador. Sugeriu, ainda, que seja produzida campanha de comunicação para os 6.751 participantes 

com registro de função não refletida no salário de participação no portal da transparência em fevereiro de 2021. Os 

membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação nº 28. 

RECOMENDAÇÃO Nº 28: 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 nº 14, de 11 de maio de 2021, recomenda, à Diretoria Executiva, o encaminhamento da relação dos 6.751 

participantes com registro de função não refletida no salário de participação no portal da transparência, conforme 

apurado em fevereiro de 2021, para realização de campanha pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, com 

vistas ao aumento da arrecadação. Item 4) O Sr. Fernando Uchida apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 13, 

de 10 de maio de 2021, a Nota Técnica nº 3/2021/COARC/GEARC/DISEG, de 10 de maio de 2021, com a 

proposta de alteração do procedimento de devolução de contribuições aos participantes e patrocinadores. Segundo 

o analista, as situações passíveis de devolução são: (i) desistência da adesão automática, (ii) adesão indevida e (iii) 

devolução de contribuições indevidas. Para cada tipo de devolução, é adotada uma forma específica de cálculo do 

valor a devolver. Com base no exposto, a Gerência de Cadastro e Arrecadação (Gearc) propôs a devolução ao 

patrocinador, via Guia de Recolhimento da União (GRU), da totalidade das contribuições recolhidas em folha de 

pagamento, tanto da parcela patronal quanto da parcela participante. O patrocinador, responsável pela retenção e 

repasse, seria também o responsável pela devolução ao participante. Para as contribuições recolhidas por boleto 

bancário, propôs a devolução diretamente ao participante, via transferência para conta indicada. Propôs também 

que todos os valores devolvidos, independentemente do tipo de devolução, sejam atualizados pela cota do plano, 

quando for o caso, pois desse modo não restarão saldos residuais em decorrência da rentabilidade das verbas 

recebidas. Os membros tomaram conhecimento do assunto e sugeriram que, em momento oportuno, a Gearc 

analise também a possibilidade de devolução de contribuições por meio de Pix. Após os debates, o colegiado propôs 

que o tema retorne à área técnica para que a Gerência de Cadastro e Arrecadação reanalise a proposta face às 
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contribuições do Comitê, devendo o tema retornar ao colegiado acompanhado de manifestação da Gerência Jurídica 

quanto à observância da proposta às normas vigentes. Item 5) O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira apresentou, 

por intermédio da PCOSEG nº 18, de 18 de maio de 2021, a evolução do plano de ação da Fundação para 

atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Segundo o Gerente Substituto, estão em 

andamento o desenvolvimento da Matriz de Acesso aos Sistemas e as revisões de normativos da Funpresp-Exe, 

como a Política de Comunicação; a Política de Gestão e Segurança da Informação; a Política de Privacidade; e a 

Política de Relacionamento e Atendimento, entre outras ações. Em seguida, o Sr. Pedro Henrique Oliveira destacou 

algumas ações que foram concluídas: (i) Hotsite LGPD; (ii) formalização DPO; (iii) benchmarking; e (iv) Política de 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Em seguida, apresentou o Diagnóstico e Índice 

de adequação à LGPD, que está em 0,51. O Comitê de Seguridade tomou conhecimento do assunto. Item 6) A 

Sra. Maeeby Lopes apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 15, de 12 de maio de 2021, a Nota Técnica nº 

4/2021/COARC/GEARC/DISEG referente ao diagnóstico da cobrança da Parcela Adicional de Risco – PAR de 

29.785 participantes (473.224 registros), com seguro contratado no período compreendido entre agosto de 2019 a 

março de 2021, que corresponde ao novo contrato com a seguradora. O trabalho de validação foi realizado a partir 

do levantamento de dados extraídos do Integra – módulo Capitalização e módulo Seguro e Pecúlio – e das planilhas 

de controle de formulários mantidas pela Gerência de Cadastro e Arrecadação. Segundo a Sra. Maeeby Lopes, o 

resultado aponta (i) 417.518 registros corretos, referentes a 29.440 participantes; (ii) 1.224 registros para ajuste no 

extrato, referentes a 794 participantes; (iii) 54.087 registros para ajuste junto à Seguradora, referentes a 26.302 

participantes; e (iv) 559 registros para cobrança, referentes a 395 participantes. O resultado apurado é satisfatório, 

pois 88% dos registros analisados estão corretos e menos de 0,12% sofrerão ação de cobrança e/ou utilização da 

reserva. Ademais, apenas 551 registros sofrerão redução no saldo por ajuste no extrato, ratificando a premissa de 

minimizar os impactos para os participantes. Os membros do Comitê de Seguridade tomaram conhecimento do 

assunto. Item 7) A Sra. Kátia Flávia Guimarães Galvão apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 19, de 18 de 

maio de 2021, a aferição do nível de desempenho da Seguradora para as metas acordadas para 2021, conforme 

Plano de Execução de Metas 2021 do Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2019 entre a Funpresp-Exe e a 

Seguradora MAG. Segundo a Sra. Kátia Galvão, a seguradora atingiu (i) 83,02% da meta estabelecida para o total 

de adesões e (ii) 76,16% da meta estabelecida para o total de Parcela Adicional de Risco, sendo que os resultados 

apresentados referem-se ao mês de março de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. 

Item 8) O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 17, de 18 de maio de 

2021, o acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários. O Gerente Substituto destacou as 

principais ações relacionadas ao 2º ciclo de monitoramento de mercado, realizado pelo Laboratório de Inovação 

Previdenciária da Fundação. O objetivo do processo é acompanhar as principais ocorrências e ações das Entidades 
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Fechadas de Previdência Complementar e de concorrentes atuais e potenciais a fim de ampliar o conhecimento e 

direcionar eventuais ações prioritárias na Funpresp-Exe. Os membros tomaram conhecimento do assunto. 9) A 

Sra. Cristal David Mansur apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 11, de 10 de maio de 2021, o painel gestor 

dos benefícios de risco, desenvolvido de forma interativa na ferramenta Qlik para monitoramento das informações 

sobre o compartilhamento dos riscos de morte e invalidez do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários 

(FCBE) e da Parcela Adicional de Risco (PAR) dos participantes dos planos ExecPrev e LegisPrev. Os membros 

do Comitê tomaram conhecimento do assunto.  10) Não houve informes nesta sessão. 11) O Sr. Pedro Henrique 

da Silva Oliveira apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 16, de 18 de maio de 2021, o panorama atualizado das 

escolhas de Perfis de Investimentos realizadas pelos participantes no período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de abril 

de 2021, com o monitoramento e o detalhamento das Escolhas do Perfil de Investimento. Os membros do Comitê 

tomaram conhecimento do assunto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros 

Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, encerrou a reunião às 13h01, 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.     
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