
Nº REUNIÃO DATA RESOLUÇÕES DO CONSELHO FISCAL - CF
1 2º RO 19/06/2013 Aprova o Regimento Interno do Conselho Fiscal
2 2º RO 19/06/2013 Aprova o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

3 11º RO 19/03/2014

Emite o seguinte parecer: O Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, 

em cumprimento às disposições legais, regulamentares e estatutárias, examinou as Demonstrações Contábeis Consolidadas da Entidade, dos Planos de 

Benefícios Individuais, do Plano de Gestão Administrativa, Demonstrativos e Pareceres Atuariais, Demonstrativos de Investimentos, Relatório Anual de 

Atividades, além do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Com base no exame 

desses documentos, complementamos por informações e esclarecimentos prestados por membros da Diretoria Executiva e por técnicos da Funpresp-Exe, 

o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais financeiras e benefícios e do Relatório Anual de Atividades, 

relativos ao exercício de 2013, razão pela qual encaminha Parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe.

4 11º RO 19/03/2014

Considera aprovadas as contas da Diretoria Executiva com base nos relatórios de atividades da Diretoria Executiva, encaminhadas nas 3ª;7ª e 10ª 

Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, em conformidade com o inciso VII do art. 49 do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE.
5 14º RO 17/06/2014 Emite o Relatório de Controle Interno da Entidade
6 14º RO 17/06/2014 Aprova Plano de Trabalho do Conselho Fiscal
7 18º RO 21/10/2014 Emite o Relatório de Controle da Entidade, relatório ao 1° Semestre de 2014.

8 20º RO 20/03/2015

Examinou as Demonstrações Contábeis Consolidadas da Entidade, dos Planos de Benefícios Individuais, do Plano de Gestão Administrativa, as contas da 

Diretoria Executiva, os Demonstrativos, as Premissas e Pareceres Atuariais, os Demonstrativos de Investimentos e o Parecer dos Auditores Independentes, 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. Com base no exame desses documentos, complementados por informações e 

esclarecimentos prestados por membros da Diretoria Executiva, por técnicos da Funpresp-Exe e pela Auditoria Independente, o Conselho Fiscal, 

unanimemente, opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativas ao exercício de 2014, 

razão pela qual encaminha parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe.

9 21º RO 15/04/2015
Examinou as demonstrações contábeis, os resultados econômico/financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo 

de caixa relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas.

10 22º RO 22/05/2015
Examinou os balancetes, os resultados econômico/financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e a 

situação de liquidez e dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev relativo ao mês e março de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas.

11 23º RO 30/06/2015

Examinou os balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e a 

situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, 

relativos ao mês de abril de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos.

12 23º RO 30/06/2015 Aprovou o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, de junho de 2015 a maio de 2016

13 23º RO 30/06/2015
Em conformidade com o art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, emite o Relatório de Controle Interno da Entidade, relativo ao 2º 

semestre de 2014, conforme documento anexo.

14 24º RO 24/07/2015

Examinou os balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, o fluxo de caixa e a 

situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, 

relativos ao mês de maio de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos.

15 25º RO 21/08/2015
Examinou os balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da 

entidade, relativos ao mês de junho de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos.

16 25º RO 21/08/2015
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, e está de acordo com as 

informações apresentadas, conforme documento anexo.

17 26º RO 18/09/2015
Examinou os Balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da 

entidade, relativos ao mês de julho de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos

18 26º RO 18/09/2015

Examinou o reprocessamento dos Balancetes, dos resultados econômico-financeiros, da execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA 

e do fluxo de caixa da entidade, relativos ao mês de junho de 2015, e, estando de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos 

anexos, revoga a Resolução nº 15 deste Conselho, aprovada em 21 de agosto de 2015

19 26º RO 18/09/2015
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

323/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de setembro de 2015, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo.

20 27º RO 23/10/2015
Examinou os balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da 

entidade relativos ao mês de agosto de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos.

21 27º RO 23/10/2015
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

382/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2015, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo.

22 28º RO 20/11/2015
Examinou os balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da 

entidade relativos ao mês de setembro de 2015 e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documentos anexos.

23 28º RO 20/11/2015
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

430/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de novembro de 2015, e está de acordo com as informações apresentadas, conforme documento anexo.

24 28º RO 20/11/2015
Examinou o Relatório Trimestral de Execução da Política de Investimentos e Enquadramentos Legais referentes ao mês de setembro de 2015, conforme 

documento anexo.
25 28º RO 20/11/2015 Emitiu o Relatório de Controles Internos – RCI da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.

26 28º RO 20/11/2015
Aprovou alteração da periodicidade semestral de apresentação do item “Avaliação da Aderência das Hipóteses Atuariais” para periodicidade anual, 

juntamente com a elaboração da Avaliação Atuarial de encerramento de exercício.

http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-01_02%C2%AA-RO_CF_19jun2013_Aprova-Regimento-Interno.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_2%C2%AA_RO_CF_19jun2013.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-02_02%C2%AA-RO_CF_19jun2013_Aprova-Plano-de-Trabalho-CF.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_2%C2%AA_RO_CF_19jun2013.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-03_11%C2%AA-RO_CF_19mar2014_Exame_Demonstra%C3%A7%C3%B5es_Cont%C3%A1beis_e_outros.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_11a_RO_CF_19mar2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-04_11%C2%AA-RO_DE_19mar2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_11a_RO_CF_19mar2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_RESOLU%C3%87%C3%83O_N%C2%BA-5_RO_CF_17jun2014_Aprova-RCI1.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_14%C2%AA_RO_CF_17jun20141.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_RESOLU%C3%87%C3%83O_N%C2%BA-6_14a_RO_CF_17jun2014_aprova-Plano-de-Trabalho-CF1.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_14%C2%AA_RO_CF_17jun20141.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-07_18%C2%AA-RO_CD_21out2014_emiss%C3%A3o-RCI-1%C2%BA-semestre2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_18%C2%AA_RO_CF_21out20141.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-08_20%C2%AA-RO_CF_20mar2015_aprova%C3%A7%C3%A3o-das-contas-do-exerc%C3%ADcio_2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_20%C2%AA_RO_CF_20mar2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-09_21%C2%AA-RO_CF_15abril2015_exame-dos-resultados-econ%C3%B4mico-financeiros-execu%C3%A7%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-e-fluxo-de-caixa-jan_fev_2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_ATA_21%C2%AA_RO_CF_15abril2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-10_22%C2%AA-RO_CF_22mai2015_aprova-resultados-econ%C3%B4mico-financeiros-mar2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_22%C2%AA-RO_CF_22mai2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-11_23%C2%AA-RO_CF_30jun2015-exame-dos-resultados-econ%C3%B4mico-financeiros-abril-2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_23%C2%AA-RO_CF_30jun2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-12_23%C2%AA-RO_CF_30jun2015-aprova-o-Plano-de-Trabalho-do-Conselho-Fiscal-2015_2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_23%C2%AA-RO_CF_30jun2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-13_23%C2%AA-RO_CF_30jun2015-emiss%C3%A3o-do-RCI-2%C2%BA-semestre-2014.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_23%C2%AA-RO_CF_30jun2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-14_24%C2%AA-RO_CF_24jul2015-aprova-balancetes-fluxo-de-caixa-execu%C3%A7%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-resultados-e-liquidez_mai2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_24%C2%AA-RO_CF_24julho2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15_25%C2%AA-RO_CF_21ago2015-exame-balancetes-resultado-econ%C3%B4mico-financeiros-execu%C3%A7%C3%A3o-do-PGA-e-fluxo-de-caixa.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_25%C2%AA-RO_CF_21ago2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-16_25%C2%AA-RO_CF_21ago2015-exame-da-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-m%C3%AAs-junho2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_25%C2%AA-RO_CF_21ago2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-17_26%C2%AA-RO_CF_18set2015-exame-dos-balancetes-relativo-jul_2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_26%C2%AA-RO_CF_15set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-18_26%C2%AA-RO_CF_18set2015-reexame-dos-balancetes-relativo-jun_2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_26%C2%AA-RO_CF_15set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-19_26%C2%AA-RO_CF_18set2015-exame-da-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos_set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_26%C2%AA-RO_CF_15set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-20_27%C2%AA-RO_CF_23out2015_exame-dos-balancetes-execu%C3%A7%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-e-fluxo-de-caixa-ago_2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_27%C2%AA-RO_CF_23out2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-21_27%C2%AA-RO_CF_23out2015_exame-da-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos-ago_2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_27%C2%AA-RO_CF_23out2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-22_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015_exame-dos-balancetes-e-resultados-econ%C3%B4mico-financeiros_set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-23_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015_exame-da-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-de-investimentos_set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-24_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015_exame-do-Relat%C3%B3rio-trimestral-da-PI_set2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-25_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015_emiss%C3%A3o-RCI_1%C2%BAsem2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-26_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015_altera%C3%A7%C3%A3o-Plano-de-Trabalho_avalia%C3%A7%C3%A3o-hip%C3%B3teses-atuariais.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015.pdf


27 28º RO 20/11/2015

Examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Fundação, subdividida em resultados da carteira 

própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como alocação dos fundos, relativa ao mês de outubro de 2015, e 

conforme documento anexo.

28 29º RO 11/12/2015
Examinou e está de acordo com os balancetes, os resultados econômico-financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e 

o fluxo de caixa da entidade relativos ao mês de outubro de 2015.

29 29º RO 11/12/2015
Examinou e está de acordo com a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, por 

meio da Nota Técnica nº 468/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de novembro de 2015.

30 29º RO 11/12/2015
Deu sua anuência a proposta para Otimização de Fluxo de Caixa da Fundação, conforme documento anexo, e solicitou que seja apresentada a avaliação 

do processo, trimestralmente, pela Auditoria Interna.

31 29º RO 11/12/2015
Examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Fundação, subdividida em resultados da carteira 

própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como alocação dos fundos, na posição de 25 novembro de 2015.

32 30º RO 22/01/2016

Examinou, por meio da Nota Técnica nº 02/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2016, os balancetes, os resultados econômico-

financeiros, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da entidade relativos ao mês de novembro de 2015 e 

está de acordo com as informações apresentadas.

33 30º RO 22/01/2016
Examinou e está de acordo com a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, por 

meio da Nota Técnica nº 535/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2015.

34 30º RO 22/01/2016
Examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Fundação, subdividida em resultados da carteira 

própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como alocação dos fundos, na posição de 31 de dezembro de 2015.

35 31º RO 19/02/2016

Examinou, por meio da Nota Técnica nº 42/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2016, os balancetes, a execução orçamentária do 

Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa da entidade relativos ao mês de dezembro de 2015 e está de acordo com as informações 

apresentadas.

36 31º RO 19/02/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

42/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas.
37 31º RO 19/02/2016 Aprova as informações contidas no quadro das aquisições e contratações da entidade.

38 31º RO 19/02/2016

Aprova as alocações dos ativos, a rentabilidade e os níveis de risco de mercado dos investimentos na posição de dezembro de 2015 e o Relatório 

Trimestral da Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais referente ao 4º trimestre de 2015 aplicados à Resolução CMN nª 

3.792/2009.
39 31º RO 19/02/2016 Aprova o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – 2016.

40 31º RO 19/02/2016
Examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos da Funpresp-Exe referente ao mês de janeiro de 

2016.

41 32º RO 18/03/2016
Aprova as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 

encaminha Parecer positivo à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe.

42 32º RO 18/03/2016

Examinou, por meio da Nota Técnica nº 80/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa 

– PGA, o fluxo de caixa consolidado e as certidões fiscais da entidade – contribuições federais e FGTS – relativos aos meses de dezembro de 2015 

(retificado) e janeiro de 2016 e está de acordo com as informações apresentadas.

43 32º RO 18/03/2016
Examinou e está de acordo com as informações relativas à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados 

pela Funpresp-Exe referente ao mês de janeiro de 2016.

44 33º RO 22/04/2016
Solicita à Auditoria Interna uma análise semestral do fluxo de caixa, especificamente na conta Movimentações Transitórias do PGA, uma vez que os 

valores pagos à maior ou à menor geram impacto para a Fundação.
45 33º RO 22/04/2016 Aprova o Relatório de Monitoramento de Riscos do 1º trimestre de 2016 e os valores apurados para a Divergência Não Planejada – DNP.

46 33º RO 22/04/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

158/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de abril de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas.
47 33º RO 22/04/2016 Autoriza a publicação das Atas do Conselho Fiscal no site da Funpresp-Exe a partir do mês de abril de 2015.

48 33º RO 22/04/2016

Aprova o Parecer nº 02/2016/CF/Funpresp-Exe que trata da análise sobre possível conflito de interesses durante o vínculo com o Poder Executivo Federal 

de determinado servidor ocupante de cargo efetivo – membro do Conselho Deliberativo da Fundação – e determina o encaminhamento do Parecer ao 

Conselho Deliberativo para análise e providências.

49 33º RO 22/04/2016
Examinou e está de acordo com as informações relativas ao desempenho da carteira de investimento da Fundação, subdividida em resultados da carteira 

própria e da carteira terceirizada, considerando aspectos de rentabilidade e risco, bem como aplicação dos fundos, na posição de 31 de março de 2016.

50 34º RO 20/05/2016 Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa referentes ao mês de março de 2016.

51 34º RO 20/05/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

231/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de maio de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas.

52 34º RO 20/05/2016
O Conselho Fiscal está de acordo com a execução da Política de Investimentos, com a observância da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e com a 

rentabilidade dos ativos referentes ao mês de março de 2016.

53 35º RO 17/06/2016 Aprova os balancetes, a execução orcamentária do PGA, o fluxo de caixa e as certidões fiscais da entidade relativos ao mês de abril de 2016.

54 35º RO 17/06/2016 Aprova a situação de liquidez da carteira de investimentos relativo ao mês de junho de 2016.
55 35º RO 17/06/2016 Emitiu o Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 2° semestre de 2015.

56 36º RO 29/07/2016 Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa — PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de maio de 2016

57 36º RO 29/07/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica n° 

388/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas.

58 36º RO 29/07/2016 Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa — PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de fevereiro de 2016.

59 37º RO 19/08/2016 Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de junho de 2016.

60 37º RO 19/08/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica n° 

445/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de agosto de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo.

61 38º RO 23/09/2016
Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de julho de 2016 e também 

as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas as contribuições federais e FGTS

62 38º RO 23/09/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

505/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2016

63 39º RO 21/10/2016 Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de agosto de 2016.

64 39º RO 21/10/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

576/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016
65 39º RO 21/10/2016 Emitiu o Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 1ª semestre de 2016 da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.

66 40º RO 18/11/2016 Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de setembro de 2016.

http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-27_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015_desempenho-da-Carteira-de-Investimentos_out2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_28%C2%AA-RO_CF_20nov2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-28_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-29_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-30_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_29%C2%AA-RO_CF_11dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-32_30%C2%AA-RO_CF_22jan2016_Aprova-balancetes-nov-2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Ata_30%C2%AA-RO_CF_22jan2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-33_30%C2%AA-RO_CF_22jan2016_Aprova-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-da-Carteira-de-Invest-nov-2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Ata_30%C2%AA-RO_CF_22jan2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-34_30%C2%AA-RO_CF_22jan2016_Aprova-o-desempenho-da-Carteira-de-Invest-dez-2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Ata_30%C2%AA-RO_CF_22jan2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/3_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-35_31%C2%AA-RO_CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_31%C2%AA-RO-CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/3_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-36_31%C2%AA-RO_CF_19fev20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_31%C2%AA-RO-CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/3_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-37_31%C2%AA-RO_CF_19fev20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_31%C2%AA-RO-CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/3_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-38_31%C2%AA-RO_CF_19fev20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_31%C2%AA-RO-CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/3_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-39_31%C2%AA-RO_CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_31%C2%AA-RO-CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/3_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-40_31%C2%AA-RO_CF_19fev20162.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_31%C2%AA-RO-CF_19fev2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-41_32%C2%AA-RO_CF_18mar2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_32%C2%AA-RO_CF_18mar2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-42_32%C2%AA-RO_CF_18mar2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_32%C2%AA-RO_CF_18mar2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-43_32%C2%AA-RO_CF_18mar2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_32%C2%AA-RO_CF_18mar2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-44_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016_Solicita-a-AUDIN-uma-an%C3%A1lise-semestral-do-fluxo-de-caixa-em-especial-da-conta-movimenta%C3%A7%C3%B5es-transit%C3%B3rias.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-45_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016_Aprova-o-Relat%C3%B3rio-de-Monitoramento-de-Riscos-1%C2%BAtri2016-e-DNP.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-46_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016_Aprova-a-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos-abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-47_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016_Autoriza-a-publica%C3%A7%C3%A3o-das-Atas-do-CF-desde-abr2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-48_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016_Aprova-o-Parecer-n%C2%BA-02_2016_CF_Conflito-de-Interesses.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-49_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016_De-acordo-com-as-informa%C3%A7%C3%B5es-relativas-ao-desempenho-da-carteira-de-investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_33%C2%AA-RO_CF_22abr2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-50_34%C2%AA-RO_CF_20mai2016_Aprova-os-balancetes-PGA-e-fluxo-de-caixa-mar%C3%A7o16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_34%C2%AA-RO_CF_20mai2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-51_34%C2%AA-RO_CF_20mai2016_Aprova-a-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-dos-investimentos-maio2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_34%C2%AA-RO_CF_20mai2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-52_34%C2%AA-RO_CF_20mai2016_Concorda-com-a-execu%C3%A7%C3%A3o-da-Pol%C3%ADtica-de-Investimentos-mar%C3%A7o2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_34%C2%AA-RO_CF_20mai2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-53_35%C2%AA-RO_CF_17jun2016_Aprova-os-balancetes-a-execu%C3%A7%C3%A3o-orcament%C3%A1ria-do-PGA-o-fluxo-de-caixa-e-as-certid%C3%B5es.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_35%C2%AA-RO_CF_29jul2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-54_35%C2%AA-RO_CF_17jun2016_Aprova-a-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos-jun_16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_35%C2%AA-RO_CF_29jul2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-55_35%C2%AA-RO_CF_17jun2016_Emitiu-o-Relat%C3%B3rio-de-Controles-Internos-RCI-2%C2%B0-sem-de-2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_35%C2%AA-RO_CF_29jul2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-56_36%C2%AA-RO_CF_29jul2016_Aprova-os-balancetes-a-execu%C3%A7%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-do-PGA-e-o-fluxo-de-caixa-mai16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_36%C2%AA-RO_CF_29jul2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-57_36%C2%AA-RO_CF_29jul2016_Aprova-a-situa%C3%A7%C3%A3o-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos-jul16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_36%C2%AA-RO_CF_29jul2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-58_36%C2%AA-RO_CF_29jul2016_Aprova-os-balancetes-a-execu%C3%A7%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-do-PGA-e-o-fluxo-de-caixa-fev16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_36%C2%AA-RO_CF_29jul2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Resolucao-n-59_37-RO_CF_19ago2016_Aprova-os-balancetes-a-execucao-orcamentaria-do-PGA-e-o-fluxo-de-caixa-jun16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Ata_37-RO_CF_19ago20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Resolucao-n-60_RO_CF_19ago2016_Aprova-a-situacao-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Ata_37-RO_CF_19ago20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-61_38-RO_CF_23set2016_Aprova-os-balancetes-a-execucao-orcamentaria-do-PGA-e-o-fluxo-de-caixa-jul16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_38-RO_CF_23set2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-62_38-RO_CF_23set2016_Aprova-a-situacao-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_38-RO_CF_23set2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-63_39-RO-CF_-21.10.16_Aprova-os-balancetes-a-execucao-orcamentaria-do-PGA-e-fluxo-de-caixa-ago16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_39-RO_CF_21out20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-64_39-RO-CF_-21.10.16_Situacao-liquidez-carteira-investimentos-ago16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_39-RO_CF_21out20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-65_39-RO-CF_-21.10.16_Emitiu-o-RCI-1sem16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_39-RO_CF_21out20161.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-66_40-RO-CF_-18.11.16_Aprova-os-balancetes-a-execucao-orcamentaria-do-PGA-e-o-fluxo-de-caixa-set16.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_40-RO_CF_18.11.16.pdf


67 40º RO 18/11/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

633/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas.

68 40º RO 18/11/2016
De acordo com a execução da Política de Investimentos, com a observância da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e com a rentabilidade dos ativos 

referentes ao 3º trimestre de 2016.

69 41º RO 23/12/2016
Aprova os balancetes, a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e o fluxo de caixa relativos ao mês de outubro de 2016 e, 

também, as certidões negativas da Funpresp-Exe relativas às contribuições federais e FGTS.
70 41º RO 23/12/2016 Aprova o Relatório da Situação de Liquidez e Solvência dos Planos de Benefícios.

71 41º RO 23/12/2016
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

717/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, e está de acordo com as informações apresentadas.
72 41º RO 23/12/2016 Aprova o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2017.

73 42º RO 23/01/2017
Aprova os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de novembro de 2016
74 42º RO 23/01/2017 De acordo com a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe.
75 42º RO 23/01/2017 De acordo com o o Relatório de Monitoramento de Riscos.

76 43º RO 20/02/2017

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de dezembro de 2016. O conselho está de acordo com as informações 

apresentadas.

77 43º RO 20/02/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

61/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas.

78 43º RO 20/02/2017
Examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2016 e está de acordo com as informações 

apresentadas.

79 44º RO 24/03/2017
Examinou as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 

encaminhou Parecer positivo à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe
80 44º RO 24/03/2017 Está ciente das certidões negativas da Funpresp-Exe referentes às contribuições federais e FGTS

81 44º RO 24/03/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

97/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de março de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas

82 45º RO 20/04/2017

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos aos meses de janeiro de fevereiro de 2017. O conselho está de acordo com as 

informações apresentadas, conforme documentos anexos.
83 45º RO 20/04/2017 Aprova a Situação de Liquidez e Solvência dos Planos de Benefícios, conforme documento anexo.
84 45º RO 20/04/2017 Examinou o Relatório de Monitoramento de Riscos e está de acordo com o documento anexo.

85 45º RO 20/04/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

165/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de abril de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo

86 45º RO 20/04/2017
Solicita que a Funpresp-Exe realize análise jurídica sobre a sucessão da presidência do Conselho Fiscal no intuito de manter a regularidade dos trabalhos 

deste colegiado e apresenta para apreciação da Gerência Jurídica o documento em anexo.

87 46º RO 22/05/2017
Aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de março de 2017.
88 46º RO 22/05/2017 Aprova o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2017.

89 46º RO 22/05/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

209/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 27 de abril de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo.

90 46º RO 22/05/2017

Aprova o conteúdo das informações contidas na Nota Técnica nº 232/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 04 de maio de 2017, relativas ao 

Desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações de investimentos e de desinvestimentos, 

incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante 

o mês de abril de 2017.

91 46º RO 22/05/2017 Solicita esclarecimentos sobre a diferença de rentabilidade entre o FCBE e a RAP em relação ao Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN.

92 46º RO 22/05/2017

Solicita que os dados descritos nos itens 1 e 3 do documento em anexo, sejam disponibilizados a este colegiado, com posição em janeiro de 2017, para 

subsidiar análises sobre os temas Remunerações e Restituições aos órgãos de origem dos servidores da Funpresp e Gastos com Diárias e Passagens da 

Funpresp-Exe.

93 46º RO 22/05/2017
Resolve que, para agilizar as análises dos temas no colegiado, as demandas e pedidos serão formalizados por meio de resolução na própria reunião sem 

prejuízo da requisição de informações e documentos à Diretoria Executiva, estabelecido no artigo 19 do Regimento Interno da Funpresp-Exe.

94 46º RO 22/05/2017
Resolve que o mandato de presidente do Conselho Fiscal se inicia no primeiro dia do mês de abril e termina no último dia do mês março, respeitado o 

período de dois anos de mandato, pelo representante dos participantes e assistidos em efetivo exercício da posição de Conselheiro.

95 46º RO 22/05/2017

Resolve pela sucessão presidencial designando o conselheiro JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO DA COSTA como Presidente do Conselho Fiscal com mandato até 31 

de março de 2019, em sucessão ao conselheiro MARCELO LEVY PERRUCCI. Ficam convalidados os atos e decisões praticados pelo Conselho Fiscal sob a 

presidência do conselheiro MARCELO LEVY PERRUCCI até a presente data.

96 46º RO 22/05/2017

Solicita uma análise jurídica sobre como se dará a composição dos Conselhos caso novos titulares e suplentes tomem posse e não possam entrar em 

exercício por falta de Atestado de Habilitação, considerando: a) que os membros  dos Conselhos Deliberativo e Fiscal permanecerão em pleno exercício do 

cargo até a posse do novo titular ou a renovação do respectivo mandato (Art. 30 do Estatuto da Fundação); b) que o exercício como membro dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal depende de prévia obtenção do Atestado de Habilitação a ser expedido pela Previc (Instrução Previc nº 28/2016); c) que a 

exigência de habilitação prévia foi determinada após a vigência do Estatuto da Fundação.

97 47º RO 26/06/2017 Emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2016, conforme documento anexo.

98 47º RO 26/06/2017

Solicita à Diretoria de Seguridade o detalhamento da movimentação ocorrida no 2º semestre em relação à população de beneficiários assistidos de forma 

a auxiliar a compreensão das informações constantes no Relatório de Controles Internos sobre as massas abrangidas dos Planos ExecPrev e LegisPrev. 

Solicita, ainda, que a Secretaria Executiva inclua como item informativo da próxima reunião a 6ª Série de Estudos da Previc referente à divulgação das 

despesas administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

99 47º RO 26/06/2017
Aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de abril de 2017, conforme documentos anexos.
100 47º RO 26/06/2017 Está ciente das certidões negativas da Funpresp-Exe referentes às contribuições federais e FGTS, conforme documentos anexos.
101 47º RO 26/06/2017 Está ciente da evolução dos créditos a receber em atraso, conforme documentos anexos.

102 47º RO 26/06/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

314/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo.

103 47º RO 26/06/2017

Aprova o conteúdo das informações contidas na Nota Técnica nº 311/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, relativas ao 

Desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações de investimentos e de desinvestimentos, 

incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante 

o mês de abril de 2017.
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104 47º RO 26/06/2017
Solicita, para a próxima reunião, a documentação e demais informações (regulamento, resoluções, apresentações etc.) sobre a implantação da Carteira de 

Empréstimos da Funpresp-Exe.

105 47º RO 26/06/2017
Analisou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017 e não apresentou óbice em relação aos dados contidos no 

documento.

106 48º RO 24/07/2017
Está ciente que no 2º trimestre de 2017 não ocorreram casos de denúncias e representações referentes a infrações ao Código de Ética e de Conduta da 

Funpresp-Exe.

107 48º RO 24/07/2017
Aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de maio de 2017, conforme documentos anexos.

108 48º RO 24/07/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

386/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo.

109 48º RO 24/07/2017

Aprova o conteúdo das informações contidas na Nota Técnica nº 394/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2017, relativas ao 

Desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações de investimentos e de desinvestimentos, 

incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante 

o mês de junho de 2017.

110 48º RO 24/07/2017
Tomou ciência da Nota Técnica nº 372/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 30 de junho de 2017, que apresenta o quadro atualizado das ações judiciais em que a 

Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de junho de 2017.
111 48º RO 24/07/2017 Examinou o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 2º trimestre de 2017 e está de acordo com o documento anexo.

112 48º RO 24/07/2017
Aprova o Parecer nº 01/2017/CF/Funpresp-Exe, de 24 de julho de 2017, que opina favoravelmente pela adoção da taxa de juros de 4,00% ao ano, 

conforme proposto no Estudo de Convergência de Taxa de Juros a ser utilizada na Avaliação atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev.

113 48º RO 24/07/2017
Solicita uma análise jurídica para verificar a solução prevista para restituição da parte do valor pago a título de taxa do fundo de quitação (seguro) por 

morte e invalidez não usufruída em razão de quitação antecipada do empréstimo consignado.

114 49º RO 18/10/2017
Aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de junho de 2017, conforme documentos anexos.

115 49º RO 18/10/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

465/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de agosto de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento anexo.

116 49º RO 18/10/2017
Examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos referente ao 2º trimestre de 2017 e está de acordo com as informações 

apresentadas, conforme documento anexo.

117 49º RO 18/10/2017
Examinou da Nota Técnica nº 452/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 28 de julho de 2017, que trata sobre o quadro das aquisições e contratações da 

entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação, e está de acordo com o conteúdo apresentado no documento.

118 49º RO 18/10/2017

Solicita que sejam considerados no Plano de Capacitação – além dos treinamentos in company e participações nos congressos anuais da Abrapp e Anbima 

– o  rol de cursos descritos a seguir (ou similares), sujeito à limitação orçamentária, de modo que os conselheiros possam manter a certificação e melhor 

desempenhar suas atribuições: 1. Uma Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão (ANBIMA); 2. Atualização CPA-20 (ANBIMA); 3. Gerenciamento 

de Risco de Mercado (ANBIMA); 4. Gestão de Risco de Crédito: Conceitos, Ferramentas e Controles (ANBIMA); 5. Gestão de Riscos Financeiros (ANBIMA); 

6. Curso Valuation – Avaliação de Empresas (APIMEC); 7. Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC).

119 50º RO 22/09/2017

Examinou a Nota Técnica nº 450/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 31 de julho de 2017, que presta esclarecimentos sobre a diferença de rentabilidade entre 

o FCBE e a RAP em relação ao Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN e não apresentou óbice quanto às informações contidas no 

referido documento.

120 50º RO 22/09/2017

Examinou o PDE nº 249/2017, de 28 de junho de 2017, que contém informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em 31 de janeiro 

de 2017, além da emissão da Recomendação nº 17, e decidiu por acompanhar semestralmente a evolução da matéria, bem como acompanhar 

continuamente a aplicação do Decreto n° 9.144/2017.

121 50º RO 22/09/2017

Examinou o Parecer Jurídico nº 51/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 19 de julho de 2017, que traz uma análise jurídica sobre composição dos conselhos caso 

novos titulares e suplentes tomem posse e não possam entrar em exercício por falta de Atestado de Habilitação e não apresentou óbice quanto às 

informações contidas no referido documento.

122 50º RO 22/09/2017
Examinou o PDE nº 285/2017, de 20 de julho de 2017, que trata sobre o detalhamento da movimentação ocorrida no segundo semestre de 2016 em 

relação à população de beneficiários, e não apresentou óbice quanto às informações contidas no referido documento.

123 50º RO 22/09/2017

Aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de julho de 2017, conforme Nota Técnica nº 517/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-

Exe, de 24 de agosto de 2017, aprovada e encaminhada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 823, de 31 de agosto de 2017.

124 50º RO 22/09/2017
Está ciente das certidões negativas da Funpresp-Exe referentes às contribuições federais e FGTS, contidas na PDE nº 343/2017, aprovada e encaminhada 

por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 831, de 06 de setembro de 2017.

125 50º RO 22/09/2017
Está ciente da evolução dos créditos a receber em atraso, apresentada na PDE nº 346/2017, aprovada e encaminhada por meio da Resolução da Diretoria 

Executiva nº 834, de 06 de setembro de 2017.

126 50º RO 22/09/2017
Analisou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2017 e não apresentou óbice em relação aos dados contidos no 

documento.

127 50º RO 22/09/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe por meio da Nota Técnica nº 

345/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de setembro de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no documento.

128 50º RO 22/09/2017 Solicita que informações sobre a carteira de empréstimos sejam apresentadas mensalmente neste colegiado.

128 51º RO 20/10/2017

Examinou a Nota Técnica nº 483/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, que trata da resposta à Recomendação nº 14 do Conselho 

Fiscal, emitida na 45ª Reunião Ordinária, em 20 de abril de 2017, e não apresentou óbices quanto aos dados contidos no documento, no entanto, 

ressaltou que em caso de seleção de servidor público federal que enseje cessão é importante levar em consideração os custos de ressarcimento.

130 51º RO 20/10/2017 Emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 1º semestre de 2017.

131 51º RO 20/10/2017

Aprovou, conforme Nota Técnica nº 581/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de setembro de 2017 (aprovada por meio da Resolução da Diretoria 

Executiva nº 848, de 26 de setembro de 2017), os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – 

PGA, bem como a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de agosto de 2017.

132 51º RO 20/10/2017
Tomou ciência da Nota Técnica nº 602/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 02 de outubro de 2017, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes 

até 29 de setembro de 2017 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento.

133 51º RO 20/10/2017
Está ciente que no 3º trimestre de 2017 não ocorreram casos de denúncias e representações referentes a infrações ao Código de Ética e de Conduta da 

Funpresp-Exe.
134 51º RO 20/10/2017 Examinou o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 3º trimestre de 2017 e está de acordo com os dados contidos no documento.

135 51º RO 20/10/2017
Apreciou o Relatório da Situação de Liquidez e Solvência dos Planos de Benefícios – setembro/2017 e está de acordo com os dados contidos no 

documento.

http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n.-104_47-RO-CF_26jun17_Solicita-apresentacao-e-documentos-referentes-a-implantacao-da-carteira-de-emprestimos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_47-RO_CF_26jun17.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n.-105_47-RO-CF_26jun17_De-acordo-com-o-Relatorio-de-Atividades-da-DE-1trim2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_47-RO_CF_26jun17.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-106_48-RO-CF_24jul2017_Cientes-que-nao-houve-infracoes-ao-Codigo-de-Etica.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-107_48-RO-CF_24jul2017_Aprova-os-balancetes-fluxo-de-caixa-e-PGA_mai2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-108_48-RO-CF_24jul2017_Aprova-situacao-de-liquidez.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-109_48-RO-CF_24jul2017_Aprova-o-desempenho-da-carteira.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-110_48-RO-CF_24jul2017_Tomou-ciencia-do-quadro-de-acoes-judiciais-da-Funpresp.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-111_48-RO-CF_24jul2017_Examinou-o-Relatorio-de-Monitoramento-de-Riscos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-112_48-RO-CF_24jul2017_Estudo-de-Convergencia-da-taxa-de-juros.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-113_48-RO-CF_24jul2017_Solicita-analise-juridica-para-verificar-possibilidade-de-restituicao-de-valor-pago-e-nao-usufruido.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_48-RO-CF_24jul2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-114_49-RO-CF_18ago2017_Aprova-os-balancetes-jun2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_49-RO-CF_18ago2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-115_49-RO-CF_18ago2017_Aprova-a-situacao-de-liquidez.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_49-RO-CF_18ago2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-116_49-RO-CF_18ago2017_De-acordo-com-o-Relatorio-Trimestral-de-Execucao-das-Politicas-de-Investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_49-RO-CF_18ago2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-117_49-RO-CF_18ago2017_De-acordo-com-o-quadro-das-aquisicoes-e-contratacoes-da-entidade.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_49-RO-CF_18ago2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-118_49-RO-CF_18ago2017_Lista-cursos-para-serem-considerados-no-Plano-de-Capacitacao.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_49-RO-CF_18ago2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-119_50-RO-CF_22set2017_De-acordo-com-a-nota-de-esclarecimentos-sobre-a-diferenca-de-rentabilidade-entre-o-FCBE-e-a-RAP.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-120_50-RO-CF_22set2017_De-acordo-com-a-nota-que-contem-informacoes-sobre-o-quadro-funcional-da-Funpresp-Exe.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-121_50-RO-CF_22set2017_De-acordo-com-analise-juridica-sobre-composicao-dos-conselhos-versus-falta-de-atestado-de-habilitacao.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-122_50-RO-CF_22set2017_De-acordo-com-o-detalhamento-da-movimentacao-ocorrida-no-2sem2016-em-relacao-a-populacao-de-beneficiarios.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-123_50-RO-CF_22set2017_Aprovou-os-balancetes-fluxo-de-caixa-ExecPrev-LegisPrev-e-PGA-e-execucao-orcamentaria-julho2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-124_50-RO-CF_22set2017_Esta-ciente-das-certidoes-negativas-da-Funpresp-Exe.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-125_50-RO-CF_22set2017_Esta-ciente-da-evolucao-dos-creditos-a-receber-em-atraso.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-126_50-RO-CF_22set2017_De-acordo-com-o-Relatorio-de-Atividades-da-Diretoria-Executiva-referente-ao-2trim2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-127_50-RO-CF_22set2017_De-acordo-com-a-situacao-de-liquidez-da-carteira-de-investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-128_50-RO-CF_22set2017_Solicita-que-informacoes-sobre-a-carteira-de-emprestimos-sejam-apresentadas-mensalmente.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_50-RO-CF_22set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-129_51-RO-CF_20out2017_Tomou-conhecimento-da-resposta-a-recomendacao-n-14-do-CF.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-130_51-RO-CF_20out2017_Aprova-o-RCI-1sem2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-131_51-RO-CF_20out2017_Aprova-os-balancetes-fluxo-de-caixa-e-execucao-orcamentaria-ago2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-132_51-RO-CF_20out2017_Tomou-ciencia-do-quadro-de-acoes-judiciais-set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-133_51-RO-CF_20out2017_Ciente-que-no-3tri2017-nao-ocorreram-casos-de-denuncias-ou-representacoes-ao-Codigo-de-Etica.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-134_51-RO-CF_20out2017_Examinou-o-Relatorio-de-Monitoramento-de-Riscos-3tri2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-135_51-RO-CF_20out2017_De-acordo-com-o-Relatorio-da-Situacao-de-Liquidez-e-Solvencia-dos-Planos-de-Beneficios-set2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf


136 51º RO 20/10/2017
Examinou a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Técnica nº 

598/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de setembro de 2017, e está de acordo com as informações apresentadas no referido documento.

137 52º RO 20/11/2017

Examinou e aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a 

execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de setembro de 2017, conforme Nota Técnica n° 

660/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de outubro de 2017

138 52º RO 20/11/2017

Examinou a Nota Técnica nº 688/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017, que trata do Acompanhamento Trimestral de Execução das 

Políticas de Investimentos relativo ao 3° trimestre de 2017 e está de acordo com os dados contidos no documento, atestando a observância da política de 

investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

139 52º RO 20/11/2017

Examinou a Nota Técnica no 689/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos 

dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe relativo ao mês de outubro de 2017 e está de acordo com as informações apresentadas no referido 

documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

140 52º RO 20/11/2017
Analisou o Desempenho da Carteira de Investimentos por meio da Nota Técnica n° 690/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017, 

atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

141 53º RO 18/12/2017
Tomou ciência da Resolução nº 08 da Comissão de Êtica e mantém o entendimento sobre a aplicação da Recomendação nº 13 do Conselho Fiscal, no que 

couber.

142 53º RO 18/12/2017
Apreciou a Nota Jurídica nº 10/2017/GEJUR/FUNPRESP-EXE, de 16 de outubro de 2017, aprovada pela a Resolução nº 873 da Diretoria Executiva, em 24 de 

outubro de 2017, e entendeu não haver indicação de melhoria da gestão para o presente caso.

143 53º RO 18/12/2017

Examinou e aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a 

execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de outubro de 2017, conforme Nota Técnica nº 

754/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de novembro de 2017.

144 53º RO 18/12/2017
Verificou a regularidade das certidões negativas da Funpresp-Exe referentes às contribuições federais e FGTS, contidas na PDE nº 470, de 01 de dezembro 

de 2017, aprovada e encaminhada por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 898, de 05 de dezembro de 2017.

145 53º RO 18/12/2017

Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso, até outubro/2017, apresentada na PDE nº 463/2017, de 01 de dezembro 

de 2017, encaminhada por meio da

Resolução da Diretoria Executiva nº 901, de 05 de dezembro de 2017, concluindo pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares.
146 53º RO 18/12/2017 Aprova o Plano Anual de Trabalho e o Calendário de Reuniões para o ano de 2018 do Conselho Fiscal

147 53º RO 18/12/2017

Examinou a Nota Técnica nº 770/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos 

dos planos e fundos administrados pela Funpresp-Exe relativo ao mês de outubro de 2017 e está de acordo com as informações apresentadas no referido 

documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

148 53º RO 18/12/2017
Analisou o Desempenho da Carteira de Investimentos por meio da Nota Técnica nº 778/2017/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de dezembro de 

2017, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

149 54º RO 29/01/2018
Analisou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3° trimestre de 2017 (aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução n° 

902, de 05 de dezembro de 2017) e não apresentou óbice em relação aos dados contidos no documento.

150 54º RO 29/01/2018

Examinou e aprovou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a 

execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de novembro de 2017, conforme Nota Técnica n° 

827/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de dezembro de 2017 e Nota Técnica n° 16/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, 11 de janeiro de 2018.

151 54º RO 29/01/2018

Tomou ciência da Nota Técnica n° 015/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 08 de janeiro de 2018, a qual apresenta o quadro atual das ações judiciais existentes 

até 29 de dezembro de 2017 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e 

nem indicações de providências de melhorias da gestão.

152 54º RO 29/01/2018
Está ciente que no 4° trimestre de 2017 não ocorreram casos de denúncias e representações referentes a infrações ao Código de Ética e de Conduta da 

Funpresp-Exe.

153 54º RO 29/01/2018

Analisou a Nota Técnica n° 26/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp —Exe, de 15 de janeiro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Politicas de 

Investimentos referente ao mês de novembro de 2017, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

politica de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

154 54º RO 29/01/2018

Analisou a ocorrência CA n° 789141 e entendeu por manter os termos do Parecer do Conselho Fiscal acerca dos demonstrativos contábeis referentes ao 

exercício social de 2016, emitido em 24 de março de 2017, uma vez que o objeto da solicitação registrada na ocorrência se encontra relatado na Ata da 

44ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, publicada no site da Fundação.

155 55º RO 19/02/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de dezembro de 2017, conforme Nota Técnica n° 

088/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento.

156 55º RO 19/02/2018

Tomou ciência da Nota Técnica no 68/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, a qual apresenta o quadro das aquisições e 

contratações da entidade referente ao 2° semestre de 2017, e solicitou disponibilizar ao colegiado o contrato firmado com o Serviço Federal de 

Processamento de Dados - SERPRO, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de providências de melhorias 

da gestão.

157 55º RO 19/02/2018

Emitiu Parecer que opina favoravelmente à adoção das premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial de exercício de 2017 dos Planos de Benefícios 

ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme

Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de exercício de 2017 e Manifestação sobre os Estudos de Adequação 

das Hipóteses Atuariais emitida pela empresa Atuarh Consultoria.

158 55º RO 20/02/2018

Analisou a Nota Técnica nº 066/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de dezembro de 2017, e está de acordo com as

informações contidas no referido documento, atestando a observância da política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos 

existentes.

159 56º RO 26/03/2018
Analisou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4° trimestre de 2017 e não apresentou óbice em relação aos dados contidos no 

documento.

160 56º RO 26/03/2018

Examinou o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 do Plano de Benefícios ExecPrev 

decorrente da autorização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar — PREVIC para que a Funpresp-Exe possa adotar a taxa de juros 

real fora do limite previsto na Resolução CGPC nº 18/2006 e alterações posteriores, com utilização da taxa de juros atuarial de 4,00% a.a., conforme 

decisão do recurso (processo n° 44011.006732/2017-14) comunicada por meio do Ofício nº 557/2018/PREVIC, de 14 de março de 2018 e Parecer nº 

148/2018/CGDC/DICOL, de 13 de março de 2018. Com base nos documentos analisados que foram complementados por informações e esclarecimentos 

prestados pelo Gerente de Atuária e de Benefícios da Funpresp-Exe, o Conselho Fiscal, unanimemente, opina favoravelmente à adoção das premissas 

atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 do Plano de Benefícios ExecPrev administrado pela FunprespExe, conforme relatório 

supracitado em substituição ao relatório do mesmo plano de benefícios examinado na 55ª Reunião Ordinária deste Conselho, cujo Parecer foi aprovado 

pela Resolução nº 157.

http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/2_Resolucao-n-136_51-RO-CF_20out2017_De-acordo-com-a-Situacao-de-Liquidez-da-carteira-de-investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/06/1_Ata_51-RO-CF_20out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-137_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-138_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-139_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-140_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_52-RO-CF_20nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-141_53-RO-CF_18dez2017_Tomou-ciencia-da-REC-8-da-CET-e-mantem-o-entendimento-sobre-a-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-REC-13-do-CF.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-142_53-RO-CF_18dez2017_Apreciou-a-Nota-Juridica-n-10_2017-e-entendeu-nao-haver-indicacao-de-melhoria-de-gestao.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-143_53-RO-CF_18dez2017_Aprova-os-balancetes-out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-144_53-RO-CF_18dez2017_Verificou-a-regularidade-das-certidoes-negativas_contribuicoes-federais-e-FGTS.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-145_53-RO-CF_18dez2017_Ciente-da-evolucao-dos-creditos-a-receber-em-atraso.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-146_53-RO-CF_18dez2017_Aprova-o-Plano-Anual-de-Trabalho-e-o-Calendario-de-Reunioes-2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-147_53-RO-CF_18dez2017_Aprova-a-situacao-de-liquidez-out2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-148_53-RO-CF_18dez2017_De-acordo-com-o-desempenho-da-carteira-de-investimentos.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/02/1_Ata_53%C2%AA-RO-CF_18dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-149_54-RO-CD_29jan2018_Aprova-o-Relatorio-de-Atividades-3tri2017-da-DE.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_54%C2%AA-RO-CF_29jan2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-150_54-RO-CD_29jan2018_Aprova-os-balancetes-nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_54%C2%AA-RO-CF_29jan2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-151_54-RO-CD_29jan2018_Tomou-ciencia-do-quadro-de-acoes-judiciais_posicao-ate-29dez2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_54%C2%AA-RO-CF_29jan2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-152_54-RO-CD_29jan2018_Ciente-que-nao-houve-infracoes-ao-Codigo-de-Etica.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_54%C2%AA-RO-CF_29jan2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-153_54-RO-CD_29jan2018_Aprova-o-Relatorio-de-Execucao-das-Politicas-de-Investimentos-nov2017.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_54%C2%AA-RO-CF_29jan2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-154_54-RO-CD_29jan2018_Resolve-nao-divulgar-a-manifestacao-do-conselheiro-uma-vez-que-esta-relatada-em-ata-publica.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_54%C2%AA-RO-CF_29jan2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-155_55-RO-CF_19fev2018_Aprova-os-balancetes-dez2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_55%C2%AA-RO-CF_19fev2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-156_55-RO-CF_19fev2018_Quadro-de-aquisicoes-e-contratacoes-2sem2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_55%C2%AA-RO-CF_19fev2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-157_55-RO-CF_19fev2018_Emite-parecer-favoravel-a-adocao-das-premissas-atuariais.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_55%C2%AA-RO-CF_19fev2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/2_Resolucao-n-158_55-RO-CF_19fev2018_Relatorio-de-Exec-das-PIs.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1_Ata_55%C2%AA-RO-CF_19fev2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-159_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Relatorio-de-Atividades-da-DE.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-160_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Aprovacao-do-Relatorio-das-Premissas-Atuariais.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf


161 56º RO 26/03/2018

Examinou os Pareceres Atuariais referentes a avaliação atuarial de 2017; as demonstrações contábeis, financeiras e de benefícios — consolidadas e 

individuais — dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa — PGA; o Parecer do Auditor Independente sobre as 

Demonstrações Contábeis; e as contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Com base nos documentos  

analisados que foram complementados por informações e esclarecimentos prestados pelos Gerentes de Contabilidade e Finanças e de Atuária e de 

Benefícios da Funpresp-Exe, o Conselho Fiscal, unanimemente, opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e 

de benefícios, relativas ao exercício de 2017, razão pela qual encaminha parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe.

162 56º RO 26/03/2018

Examinou os balancetes retificados do ExecPrev relativos a dezembro de 2017 em razão de a Diretoria Colegiada da Previc ter autorizado por meio do 

Parecer nº 148/2018/CGDC/DICOL que a Funpresp-Exe adote a taxa de juros de 4,00% a.a. para o Plano ExecPrev e está de acordo com as informações 

apresentadas.

163 56º RO 26/03/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa — PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa — PGA relativos ao mês de janeiro de 2018, conforme Nota Técnica nº 

108/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de fevereiro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento.

164 56º RO 26/03/2018

Está ciente da regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantida do Tempo de Serviço — FGTS e de que não constam pendências em seu nome, 

relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme documentos apresentados por meio da PDE no 92/2018, de 02 de março de 2018.

165 56º RO 26/03/2018

Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até 31 de janeiro de 2018, apresentadas na PDE nº 088/2018, de 02 de 

março de 2018, encaminhada pela Resolução nº 981 da Diretoria Executiva n° 981, de 06 de março de 2018, concluindo pelo cumprimento dos deveres 

legais e regulamentares.

166 57º RO 26/04/2018

Examinou a retificação dos balancetes do Plano ExecPrev e Consolidado referentes ao mês de janeiro de 2018 em decorrência da retificação ocorrida em 

dezembro de 2017; e os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa — PGA, bem como a 

execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa — PGA relativos ao mês de fevereiro de 2018, conforme informações oriundas da Nota Técnica 

n° 182/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2018. O colegiado está de acordo com as informações contidas no referido documento.

167 57º RO 26/04/2018
Examinou as informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em março de 2018, contidas no PDE n° 149/2018, de 05 de abril de 

2018, e não apresentou óbice com relação aos dados apresentados, não indicando, para o momento, providências para a melhoria da gestão.

168 57º RO 26/04/2018

Tomou ciência da Nota Técnica nº 223/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2018, a qual apresenta o quadro das ações judiciais existentes até 30 

de março de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento nem 

indicando, para o momento, providências de melhorias da gestão e decidiu alterar a recorrência de apresentação dessas informações no Plano de 

Trabalho do Conselho Fiscal, modificando-a de trimestral para semestral.

169 57º RO 26/04/2018
Está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2018, concluindo pelo 

cumprimento do Código de Ética e de Conduta.

170 57º RO 26/04/2018

Analisou a Nota Técnica nº 191/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de março de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

171 58º RO 25/05/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de março de 2018, conforme informações oriundas da Nota Técnica nº 

252/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2018. O colegiado está de acordo com as informações contidas no referido documento.

172 58º RO 25/05/2018

aprova a supressão do tema Situação de Liquidez e Solvência da Fundação, dos Planos de Benefícios e do Fundo de Cobertura de Benefícios 

Extraordinários - FCBE do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal devido o assunto já estar contido em outros relatórios que também são objeto de 

análise por parte desse colegiado.

173 58º RO 25/05/20018

Analisou a Nota Técnica nº 271/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 27 de abril de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de março de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.
174 59º RO 25/06/2018 Emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 2° semestre de 2017, conforme documento anexo.

175 59º RO 25/06/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de abril de 2018, conforme Nota Técnica nº 333/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-

Exe, de 18 de maio de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas.

176 59º RO 25/06/2018

Está ciente da regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de que não constam pendências em seu nome 

relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme documentos apresentados por meio da PDE nº 227/2018, de 30 de maio de 2018.

177 59º RO 25/06/2018
Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril de 2018, conforme dados contidos na PDE nº 

226/2018, de 30 de maio de 2018, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe.

178 59º RO 25/06/2018

Analisou a Nota Técnica nº 352/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de maio de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de abril de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

179 60º RO 23/07/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA,bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de maio de 2018, conforme Nota Técnica nº 405/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-

Exe, de 20 de junho de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas.

180 60º RO 23/07/2018
Emite Parecer favorável pela adoção da taxa de juros de 4,00% ao ano, conforme proposto no Estudo de Convergência da Taxa de Juros a ser utilizada na 

Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev no exercício de 2018.
181 60º RO 23/07/2018 Está ciente das informações contidas no Relatório de Infrações ao Código de Ética referente ao 2° trimestre de 2018.
182 60º RO 23/07/2018 Está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2018.

183 60º RO 23/07/2018

Analisou a Nota Técnica nº 426/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de junho de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de maio de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

184 61º RO 27/08/2018
Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA,bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de junho de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas. 

185 61º RO 27/08/2018

Tomou ciência da Nota Técnica nº 514/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2018, a qual apresenta o quadro das aquisições e 

contratações da entidade referente ao 1° semestre de 2018, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem indicações de 

providências de melhorias da gestão.

186 61º RO 27/08/2018
Analisou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de junho de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas, 

atestando a observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

187 62º RO 24/09/2018
Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de julho de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas.

https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-161_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Aprovacao-das-contas-do-exercicio_2017.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-162_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Balancetes-dez2017_retificados.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-163_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Balancetes-jan2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-164_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Regularidade-FGTS-e-outros.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n%C2%BA-165_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018_Evolu%C3%A7%C3%A3o-dos-cr%C3%A9ditos-a-receber-em-atraso.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_56%C2%AA-RO-CF_26mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n-166_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018_Retificacao-balancetes-jan2018-e-balancetes-fev2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n-167_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018_Quadro-funcional.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n-168_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018_Quadro-de-acoes-judiciais.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n-169_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018_Relatorio-de-Infracoes-ao-Codigo-de-Etica.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n-170_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018_Relatorio-de-Execucao-das-PIs.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_57%C2%AA-RO-CF_26abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/2_RES-n-171_58-RO-CF_26abr2018_Aprova-os-balancetes-mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/1_Ata_58%C2%AA-RO-CF_25mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/2_RES-n-172_58-RO-CF_26abr2018_Suprime-o-tema-Situacao-de-Liquidez-e-Solvencia.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/1_Ata_58%C2%AA-RO-CF_25mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/2_RES-n-173_58-RO-CF_26abr2018_Analise-do-Relatorio-de-Execucao-das-PIs-mar2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/1_Ata_58%C2%AA-RO-CF_25mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/2_RES-n-174_59-RO-CF_25jun2018_Aprova-o-RCI-2sem2017.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/1_Ata_59-RO_CF_25jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/2_RES-n-175_59-RO-CF_25jun2018_Balancetes-e-o-fluxo-de-caixa_abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/1_Ata_59-RO_CF_25jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/2_RES-n-176_59-RO-CF_25jun2018_Regulariadade-perante-o-FGTS-RFB-e-DAU.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/1_Ata_59-RO_CF_25jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/2_RES-n-177_59-RO-CF_25jun2018_Evolucao-dos-creditos-a-receber-em-atraso_abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/1_Ata_59-RO_CF_25jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/2_RES-n-178_59-RO-CF_25jun2018_Relatorio-de-Execucao-das-Politicas-de-Investimentos_abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/07/1_Ata_59-RO_CF_25jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/08/2_RES-n-179_60-RO-CF_23jul2018_Balancetes_mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/1_Ata_60-RO-CF_23jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/08/2_RES-n-180_60-RO-CF_23jul2018_Estudo-de-Convergencia-da-Taxa-de-Juros.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/1_Ata_60-RO-CF_23jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/08/2_RES-n-181_60-RO-CF_23jul2018_Ciente-do-Relatorio-de-Infracoes-ao-Codigo-de-Etica_2tri2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/1_Ata_60-RO-CF_23jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/08/2_RES-n-182_60-RO-CF_23jul2018_Ciente-do-Relatorio-de-Atividades-da-DE_1tri2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/1_Ata_60-RO-CF_23jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/08/2_RES-n-183_60-RO-CF_23jul2018_De-acordo-com-o-Relatorio-de-Execucao-das-PIs_mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/1_Ata_60-RO-CF_23jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/2_RES-n-184_61-RO-CF_27ago2018_Balancetes_jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_61-RO-CF_27ago2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/2_RES-n-185_61-RO-CF_27ago2018_Quadro-de-aquisicoes-e-contratacoes_1sem2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_61-RO-CF_27ago2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/09/2_RES-n-186_61-RO-CF_27ago2018_Relatorio-de-Execucao-das-Politicas-de-Investimentos_jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_61-RO-CF_27ago2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/2_RES-n-187_62-RO-CF_24set2018_Balancetes-jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_62-RO-CF_24set2018.pdf


188 62º RO 24/09/2018

Está ciente da regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de que não constam pendências em seu nome 

relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme documentos apresentados por meio da PDE nº 360/2018, de 05 de setembro de 2018.

189 62º RO 24/09/2018
Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril de 2018, conforme dados contidos na PDE nº 

361/2018, de 06 de setembro de 2018, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe.

190 62º RO 24/09/2018

Analisou a Nota Técnica n° 584/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 31 de agosto de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de julho de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

191 62º RO 24/09/2018
Solicita à Diretoria Executiva a apresentação do plano de trabalho e dos produtos, com suas respectivas fundamentações, que serão desempenhados e 

entregues pela Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, ex-diretora de administração da Funpresp-Exe.
192 62º RO 24/09/2018 Solicita a contratação de empresa especializada para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos - RCI.
193 63º RO 22/10/2018 Emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 1° semestre de 2018, conforme documento anexo.

194 63º RO 22/10/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de agosto de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica nº 618/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de setembro de 2018.

195 63º RO 22/10/2018

Examinou as informações contidas na Nota Técnica n° 668/2018/GEPES/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 04 de outubro de 2018, que trata sobre o quadro 

funcional da Funpresp-Exe, com posição em setembro de 2018, e não apresentou óbice com relação aos dados apresentados, não indicando, para o 

momento, providências para a melhoria da gestão.

196 63º RO 22/10/2018

Tomou ciência da Nota Técnica nº 669/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 08 de outubro de 2018, a qual apresenta o quadro das ações judiciais existentes até 

30 de setembro de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento nem 

indicando, para o momento, providências de melhorias da gestão. 

197 63º RO 22/10/2018
Está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 3º trimestre de 2018, concluindo pelo 

cumprimento do Código de Ética e de Conduta.

198 63º RO 22/10/2018
Está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2° trimestre de 2018 e não registrou óbices com 

relação aos dados contidos no documento.

199 63º RO 22/10/2018

Analisou a Nota Técnica n° 653/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de setembro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de agosto de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

política de investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

200 63º RO 22/10/2018

Entende que a solicitação da contratação de empresa especializada para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos - 

RCI, emitida por meio da Resolução do Conselho Fiscal nº 192, justifica-se pelos seguintes motivos: a) a emissão do RCI é decorrência de análises e testes 

que permitam, conforme determina a Resolução CGPC n° 13, de 01 de outubro de 2004, concluir sobre: o cumprimento da política de investimentos, a 

aderência das premissas e hipóteses atuariais dos planos de benefícios, monitoramento dos riscos, verificação da execução orçamentária, medidas para 

saneamento das deficiências de controles internos relevantes; b) de acordo com o Estatuto da Funpresp-Exe, o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e 

controle interno, e integra a estrutura organizacional básica da entidade, todavia não dispõe de estrutura interna para a execução de trabalhos 

operacionais de análise e elaboração de relatórios; c) os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal são servidores públicos federais, que além do 

exercício desempenhado nos órgãos de origem, também desenvolvem suas atividades de conselheiro em reuniões ordinárias mensais, contando com 

apoio para organização e secretariado específico dessas reuniões; d) ainda, de acordo com o artigo 44 do Estatuto, o Conselho Fiscal poderá, sempre que 

julgar necessário, solicitar ao Conselho Deliberativo a realização de inspeções, auditagens, estudos, pareceres e tomadas de contas que sejam necessários 

ao cumprimento de suas funções; e) a utilização de serviços de terceiros é uma prática recomendável quando se trata de avaliações e auditorias, pois 

conferem maior segurança e confiabilidade aos relatórios uma vez que suas conclusões se revestem de maior grau de independência; f) as informações 

analisadas por fonte independente da entidade aumenta a segurança e confiabilidade nos resultados obtidos pois decorrem da análise das evidências de 

forma imparcial e isenta, confirmadas por meio de testes e sempre que possível fontes externas; g) quanto à efetividade e qualidade do relatório, 

entendemos que pode ser aprimorada por meio da definição de procedimentos a serem observados pela empresa e consignados no instrumento 

contratual.

201 64º RO 26/11/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de setembro de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica n° 686/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de outubro de 2018.

202 64º RO 26/11/2018

Analisou a Nota Técnica n° 706/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 25 de outubro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de setembro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe 2018-2022.

203 64º RO 26/11/2018

considerando a solicitação constante na Resolução do Conselho Fiscal nº 192, de 24 de setembro de 2018; considerando as justificativas técnicas 

elencadas pelo Conselho Fiscal na Resolução nº 200, de 22 de outubro de 2018, em atendimento à Resolução do Conselho Deliberativo nº 223, de 28 de 

setembro de 2018; considerando que os registros das discussões na ata da 68° Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo não trazem menção à 

apreciação das justificativas do Conselho Fiscal e que o debate foi concentrado na alternativa apresentada pela Diretoria Executiva envolvendo a 

constituição de Comitê de Auditoria e internalização da elaboração do RCI pela Auditoria Interna; considerando que a mudança de procedimentos para 

internalizar os trabalhos do Relatório de Controles Internos – RCI pela Auditoria Interna da Fundação expõe a entidade a apontamentos do órgão 

regulador sobre possível conflito de interesses, conforme entendimento da equipe de supervisão permanente da PREVIC presente nesta data na reunião 

do Conselho Fiscal; considerando que os custos de contratação dos serviços especializados se mostram inferiores ao de um Comitê de Auditoria e não 

deveriam ser confundidos; recorre à decisão do Conselho Deliberativo, consignada na Resolução nº 268, de 26 de outubro de 2018, que delibera pela não 

contratação de consultoria especializada para a elaboração do RCI, reapresentando as justificativas técnicas da Resolução do Conselho Fiscal nº 200.

204 64º RO 26/11/2018
Estabelece que, na ausência do Presidente e do Presidente Substituto do Conselho Fiscal, a presidência deste colegiado será exercida eventualmente por 

um dos conselheiros suplentes representantes dos participantes e assistidos, tendo como critério objetivo de ordem de sucessão a antiguidade.

205 65º RO 17/12/2018

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de outubro de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica nº 753/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de novembro de 2018.

206 65º RO 17/12/2018

Está ciente da regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de que não constam pendências em seu nome 

relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme documentos apresentados por meio da PDE n° 483/2018, de 28 de novembro de 2018.

207 65º RO 17/12/2018
Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até 31/10/2018, conforme dados contidos na PDE nº 478/2018, de 23 de 

novembro de 2018, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe.

208 65º RO 17/12/2018

Analisou a Nota Técnica nº 773/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de novembro de 2018, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de outubro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Politica de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe 2018-2022.
209 65º RO 17/12/2018 Aprova Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2019, conforme documento anexo.

https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/2_RES-n-188_62-RO-CF_24set2018_Regulariadade-FGTS-RFB-e-PGFN.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_62-RO-CF_24set2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/2_RES-n-189_62-RO-CF_24set2018_Evolucao-dos-creditos-a-receber-em-atraso-abr2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_62-RO-CF_24set2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/2_RES-n-190_62-RO-CF_24set2018_Relatorio-de-Execucao-das-PIs-jul2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_62-RO-CF_24set2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/2_RES-n-191_62-RO-CF_24set2018_Solicita-apresentacao-do-Plano-de-Trabalho-de-ex-diretora.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_62-RO-CF_24set2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/2_RES-n-192_62-RO-CF_24set2018_Contratacao-de-empresa-especializada-RCI.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1_Ata_62-RO-CF_24set2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-193_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-194_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-195_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-196_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-197_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-198_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-199_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2_RES-n-200_63-RO-CF_22out2018_Justificativa_Contratacao-de-empresa-especializada-RCI.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1_Ata_63-RO-CF_22out2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/2_RES-n-201_64-RO-CF_26nov2018_Balancetes_PENDENTE-ASSINATURA.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/1_Ata_64-RO-CF_26nov2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/2_RES-n-202_64-RO-CF_26nov2018_PENDENTE-ASSINATURA.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/1_Ata_64-RO-CF_26nov2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/2_RES-n-203_64-RO-CF_26nov2018_PENDENTE-ASSINATURA.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/1_Ata_64-RO-CF_26nov2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/2_RES-n-204_64-RO-CF_26nov2018_PENDENTE-ASSINATURA.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/12/1_Ata_64-RO-CF_26nov2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/2_RES-n-205_65-RO-CF_17dez2018_Balancetes.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/1_Ata_65-RO-CF_17dez2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/2_RES-n-206-65-RO-CF_17dez2018_Certid%C3%B5es-FGTS-RFB-DAU.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/1_Ata_65-RO-CF_17dez2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/2_RES-n-207_65-RO-CF_17dez2018_Evolu%C3%A7%C3%A3o-dos-cr%C3%A9ditos-a-receber-em-atraso.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/1_Ata_65-RO-CF_17dez2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/2_RES-n-208_65-RO-CF_17dez2018_Relat%C3%B3rio-de-Execu%C3%A7%C3%A3o-das-PI.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/1_Ata_65-RO-CF_17dez2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/2_RES-n-209_65-RO-CF_17dez2018_Plano-Anual-de-Trabalho-CF-2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/02/1_Ata_65-RO-CF_17dez2018.pdf


210 66º RO 28/01/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de novembro de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas na 

Nota Técnica n° 813/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de dezembro de 2018.

211 66º RO 28/01/2019
Está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3° trimestre de 2018 e não registrou óbice com 

relação aos dados contidos no documento.

212 66º RO 28/01/2019

Analisou a Nota Técnica n° 13/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 10 de janeiro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de novembro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe 2018-2022.

213 66º RO 28/01/2019
Está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 4º trimestre de 2018, concluindo pelo 

cumprimento do Código de Ética e de Conduta.

214 67º RO 18/02/2019
Emitiu Parecer que opina favoravelmente à manutenção das premissas atuariais fundamentadas no Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais 

utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe para a Avaliação Atuarial de 2018.

215 67º RO 18/02/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de dezembro de 2018, e está de acordo com as informações apresentadas na 

Nota Técnica n° 49/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 28 de janeiro de 2019.

216 67º RO 18/02/2019
Tomou ciência da PDE n° 46/2019, de 05 de fevereiro de 2019, a qual apresenta o quadro das aquisições e contratações da Entidade referente ao 2° 

semestre de 2018 e não apresentou óbices quanto aos dados contidos no referido documento.

217 67º RO 18/02/2019

Analisou a Nota Técnica nº 65/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de fevereiro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de dezembro de 2018, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe 2018-2022.

218 68º RO 25/03/2019

Examinou os Pareceres Atuariais referentes a avaliação atuarial de 2018; as demonstrações contábeis, financeiras e de benefícios - consolidadas e 

individuais - dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa - PGA; o Parecer do Auditor Independente sobre as 

Demonstrações Contábeis; e as contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Com base nos documentos 

analisados que foram complementados por informações e esclarecimentos prestados pelos Gerentes de Contabilidade, Orçamento e Finanças e de 

Atuária e de Benefícios da Funpresp-Exe, o Conselho Fiscal, unanimemente, opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, 

financeiras e de benefícios, relativas ao exercício de 2018, razão pela qual encaminha parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da 

Funpresp-Exe.

219 68º RO 25/03/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de janeiro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica n° 96/2019/ GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de fevereiro de 2019.

220 68º RO 25/03/2019

Está ciente da regularidade da Funpresp-Exe perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS e de que não constam pendências em seu nome 

relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas emitidas em 15 de março de 2019.

221 68º RO 25/03/2019
Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de dezembro de 2018, conforme dados contidos na PDE 

n° 49/2019, de 06 de fevereiro de 2019, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da FunprespExe.

222 68º RO 25/03/2019

Analisou a Nota Técnica n° 94/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 22 de fevereiro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de janeiro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

223 69º RO 29/04/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de fevereiro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica n° 124/2019/ GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2019.

224 69º RO 29/04/2019

Examinou as informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com base na posição de 31 de março de 2019, contidas na Nota Técnica n° 

158/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, não apresentando óbices com relação aos dados demonstrados e não indicando, para o 

momento, providências para a melhoria da gestão.

225 69º RO 29/04/2019

Teve ciência da Nota Técnica n° 143/2019/ Gejur/Funpresp-Exe, de 29 de março de 2019, com o quadro atual das ações judiciais existentes até 31 de 

dezembro de 2018 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem 

indicações de providências de melhorias da gestão.
226 69º RO 29/04/2019 Está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2018.

227 69º RO 29/04/2019

Analisou a Nota Técnica n° 157/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

228 69º RO 29/04/2019
Determina a inclusão do tema Remuneração Variável aos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal, com o 

objetivo de fiscali7ar as operações e o cumprimento desta política interna da Entidade.

229 70º RO 29/04/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de março de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica n° 168/2019/ GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de abril de 2019.

230 70º RO 29/04/2019

Analisou a Nota Técnica n° 157/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de abril de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.
231 71º RO 17/06/2019 Emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2° semestre de 2018, conforme documento anexo.

232 71º RO 17/06/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativos ao mês de abril de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica nº 224/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de maio de 2019.

233 71º RO 17/06/2019
Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril de 2019, conforme dados contidos na PDE n° 

168/2019, de 24 de maio de 2019, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe.

234 71º RO 17/06/2019

Analisou a Nota Técnica n° 243/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de junho de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de abril de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

235 71º RO 17/06/2019
Está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 1º trimestre de 2019, concluindo pelo 

cumprimento do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe.
236 71º RO 17/06/2019 Aprova o rito recursal no âmbito do Conselho Fiscal, conforme documento anexo.

237 72º RO 22/07/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativos ao mês de maio de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota 

Técnica n° 271/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de junho de 2019.

238 72º RO 22/07/2019

Analisou a Nota Técnica nº 286/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de abril de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

239 72º RO 22/07/2019
Solicita acesso à proposta de utilização de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos de recursos 

financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista.

https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-210_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-211_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-212_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-213_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_66-RO-CF_28jan2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-214_67-RO-CF_18fev2019_Parecer-CF-Premissas-Atuariais.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_67-RO-CF_18fev2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-215_67-RO-CF_18fev2019_Balancetes-fluxo-de-caixa-e-PGA.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_67-RO-CF_18fev2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-216_67-RO-CF_18fev2019_Quadro-de-aquisicoes-e-contratacoes.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_67-RO-CF_18fev2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-217_67-RO-CF_18fev2019_Rel-Exec-das-PIs.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_67-RO-CF_18fev2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/2_RES-n-218_68-RO-CF_25mar2019_Demonstracoes-Contabeis.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/1_Ata_68-RO-CF_25mar2019_.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/2_RES-n-219_68-RO-CF_25mar2019_Balancetes-e-Fluxo-de-Cx.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/1_Ata_68-RO-CF_25mar2019_.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/2_RES-n-220_68-RO-CF_25mar2019_Certidoes-Negativas.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/1_Ata_68-RO-CF_25mar2019_.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/2_RES-n-221_68-RO-CF_25mar2019_Creditos-em-Atraso.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/1_Ata_68-RO-CF_25mar2019_.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/2_RES-n-222_68-RO-CF_25mar2019_Execucao-das-PIs.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/1_Ata_68-RO-CF_25mar2019_.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-223_69-RO-CF_29abr2019_Balancetes-fev2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_69-RO-CF_29abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-224_69-RO-CF_29abr2019_Quadro-funcional.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_69-RO-CF_29abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-225_69-RO-CF_29abr2019_Quadro-de-Acoes-Judiciais.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_69-RO-CF_29abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-226_69-RO-CF_29abr2019_Relatorio-Atividades-DE.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_69-RO-CF_29abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-227_69-RO-CF_29abr2019_Relatorio-de-Execucao-das-PIs.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_69-RO-CF_29abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-228_69-RO-CF_29abr2019_Inclui-tema-no-PAT-CF_Remun.-Variavel-aos-Dirigentes.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_69-RO-CF_29abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-229_70-RO-CF_27mai2019_Balancetes-mar2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_70-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2_RES-n-230_70-RO-CF_27mai2019_Relatorio-Execuca%C3%A7%C3%A3o-PIs-mar2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/1_Ata_70-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-231_71-RO-CF_17jun2019_Aprova-o-RCI-2sem2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_71-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-232_71-RO-CF_17jun2019_Balancetes-abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_71-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-233_71-RO-CF_17jun2019_Cr%C3%A9ditos-a-receber-em-atraso_at%C3%A9-abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_71-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-234_71-RO-CF_17jun2019_Rel-Exec-PIs-abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_71-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-235_71-RO-CF_17jun2019_Rel-Infracoes-CET_1tri2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_71-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-236_71-RO-CF_17jun2019_Aprova-Rito-Recursal.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_71-RO-CF_27mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-237_72-RO-CF_22mai2019_Balancetes_mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_72-RO-CF_22mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-238_72-RO-CF_22mai2019_Relat%C3%B3rio-das-PIs_abr2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_72-RO-CF_22mai2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/2_RES-n-239_72-RO-CF_22mai2019_Solicita-acesso_Proposta_Opera%C3%A7%C3%B5es-Investimentos-e-Desinvestimentos.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/08/1_Ata_72-RO-CF_22mai2019.pdf


240 72º RO 22/07/2019
Está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1° trimestre de 2019 e não registrou óbice em relação 

aos dados contidos no documento.

241 72º RO 22/07/2019

Está ciente das informações registradas no Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta referente ao 2° trimestre de 2019 e solicita acesso ao 

Processo de Representação n° 01/2019. Solicita, ainda, que os processos oriundos da Comissão de Ética sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como 

anexos aos Relatórios de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, quando houver.

242 73º RO 19/08/2019

Delibera, por maioria, não acolher o recurso ao processo de Representação n° 2A/2018, considerando, com base nos autos, que foram observados o 

Código de Ética e de Conduta, a Norma de Organização da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, e outras normas utilizadas para dirimir questões de caráter 

ético; que foi observado o devido processo legal, garantidos o contraditório e a ampla defesa; que não se verificam vícios formais que não tenham sido 

considerados ou contrapostos nos autos pela Comissão de Ética; e que não se verificam indícios de conflito de interesses ou direcionamento arbitrário na 

condução do processo ou na decisão proferida pela Comissão de Ética. Retornem-se os autos à Comissão de Ética para as providências cabíveis.

243 73º RO 19/08/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de junho de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 

304/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de julho de 2019.

244 73º RO 19/08/2019
Emite Parecer favorável pela adoção da taxa de juros de 4,00% ao ano, conforme proposto no Estudo de Convergência da Taxa de Juros a ser utilizada na 

Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev nos exercícios 2019 e 2020.

245 73º RO 19/08/2019
Tomou ciência do Relatório de Gestão de Aquisições referente ao 1º semestre de 2019 e não apresentou óbices em relação aos dados contidos no 

referido documento e não indicou providências de melhorias da gestão.

246 73º RO 19/08/2019

Analisou a Nota Técnica n° 332/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de agosto de 2019, referente ao Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos do mês de junho de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da Política de 

Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

247 74º RO 30/09/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de julho de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 

352/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 14 de agosto de 2019.

248 74º RO 30/09/2019
Está ciente das informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de julho de 2019, conforme dados contidos na PDE nº 

261/2019, de 30 de agosto de 2019, e conclui pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares da Funpresp-Exe.

249 74º RO 30/09/2019
Está ciente das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2019 e não registrou óbice em relação 

aos dados contidos no documento.

250 74º RO 30/09/2019

Analisou a Nota Técnica nº 375/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de agosto de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de julho de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.
251 74º RO 30/09/2019 Solicitaram à Auditoria Interna analisar a conformidade do processo de contratação da empresa Roland Berger.

252 75º RO 25/10/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de agosto de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica n° 

401/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de setembro de 2019.

253 75º RO 25/10/2019
Examinou as informações sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe, com posição em 26 de setembro de 2019, não apresentando óbices com relação aos 

dados demonstrados e não indicando, para o momento, providências para a melhoria da gestão.

254 75º RO 25/10/2019

Teve ciência da Nota Técnica n° 415/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 03 de outubro de 2019, com o quadro atual das ações judiciais existentes até 30 de 

setembro de 2019 em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, não apresentando óbices quanto aos dados contidos no documento e nem 

indicações de providências de melhorias da gestão.

255 75º RO 25/10/2019

Analisou a Nota Técnica n° 433/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de agosto de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

256 76º RO 26/11/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de setembro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica n° 

443/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de outubro de 2019.

257 76º RO 26/11/2019

Analisou a Nota Técnica n° 490/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de novembro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de setembro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.

258 76º RO 26/11/2019
Solicita que, antes da aprovação dos normativos/ritos da Comissão de Ética pelo Conselho Deliberativo, a matéria seja previamente encaminhada ao 

Conselho Fiscal para sugestões e considerações.
259 77º RO 16/12/2019 Emitiu e aprovou o Relatório de Controles Internos - RCI referente ao 1° semestre de 2019, conforme documento anexo.

260 77º RO 16/12/2019

Aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2020 com os seguintes ajustes: a) incluir o tema 

"Cumprimento dos requisitos para manutenção da elegibilidade dos membros dos órgãos estatutários" com periodicidade anual, em dezembro; b) 

renomear o item "Atas dos Colegiados" para "Atas dos colegiados e órgãos auxiliares"; c) aprovar o calendário anual de reuniões para o exercício de 2020, 

ajustando-se a data da reunião de fevereiro para o dia 17 de fevereiro de 2020.

261 77º RO 16/12/2019

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de outubro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica n° 

504/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de novembro de 2019.

262 77º RO 16/12/2019
Está ciente da evolução dos créditos a receber em atraso dos órgãos patrocinadores até a competência de outubro de 2019, conforme PDE n° 339/2019, 

de 14 de novembro de 2019.

263 77º RO 16/12/2019

Analisou a Nota Técnica n° 517/2019/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de novembro de 2019, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de outubro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais existentes.

264 77º RO 16/12/2019

Solicita: a) apresentação da consultoria Roland Berger sobre Planejamento Estratégico e Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe; b) a disponibilização 

dos documentos que foram apresentados no evento de Planejamento Estratégico, ocorrido no dia 27 de novembro de 2019, referentes à conjuntura 

política e econômica; c) apresentação acerca dos Perfis de Investimentos (e acesso ao documento do Legal Opinion), métricas de risco e estrutura de 

investimento; d) apresentação sobre o Programa de Participação nos Resultados e sobre o Programa de Remuneração Variável; e) apresentação sobre 

processo de cotização e de disponibilização de informações no extrato do participante; f) apresentação acerca do Comitê de Conformidade e Controles 

Internos e sobre o Comitê de Investimentos e Riscos, bem como a disponibilização dos documentos produzidos no âmbito do Programa de Gestão de 

Riscos e Controles Internos.

265 78º RO 27/01/2020

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de novembro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica no 

358/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de dezembro de 2019.

266 78º RO 27/01/2020

Solicita que se reporte mensalmente os indicadores de gestão e respectivas metas para avaliação objetiva das despesas administrativas, inclusive quanto 

aos limites e critérios quantitativos e qualitativos, a fim de que o Conselho Fiscal possa cumprir o disposto no artigo 12 da Resolução CGPC n° 29, de 31 de 

agosto de 2009.

267 78º RO 27/01/2020

Analisou a Nota Técnica n° 12/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 17 de janeiro de 2020, que trata sobre o Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos referente ao mês de novembro de 2019, e está de acordo com as informações contidas no referido documento, atestando a observância da 

Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes.
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268 78º RO 27/01/2020
Encaminha ao Conselho Deliberativo solicitação para que o Comitê de Auditoria encaminhe o trabalho de revisão das normas e políticas internas ao 

Conselho Fiscal, para prévio conhecimento, observada a competência estatutária do Conselho Deliberativo para aprovação de Políticas.

269 79º RO 17/02/2020
Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de dezembro de 2019, e está de acordo com as informações apresentadas.

270 79º RO 17/02/2020
Analisou a Nota Técnica nº 37/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 31 de janeiro de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos do mês de dezembro de 2019, e atestou a observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais e normativos existentes. 

271 79º RO 17/02/2020

Solicita: i) à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados: a) alteração da perioricidade semestral para trimestral dos reportes referente ao Relatório 

das Aquisições e Contratações no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal; e ii) à Diretoria Executiva: b) que na elaboração dos próximos Relatórios das 

Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe sejam destacados os serviços/produtos em fase de contratação cujos valores de autorização para contratação 

sejam superiores aos limites previstos na Política de Alçadas da Fundação para a Diretoria Executiva (atualmente em 176 mil reais); c) acesso à 

documentação referente aos produtos desenvolvidos pela consultoria Roland Berger; e d) acesso aos estudos/pareceres sobre a natureza jurídica da 

Fundação, considerando os possíveis impactos da Emenda Constitucional nº 103/2019 no âmbito da Funpresp-Exe. 

272 79º RO 17/02/2020
Solicitam à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados que seja incluído no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal o reporte informativo 

trimestral dos Indicadores Estratégicos da Fundação. 

273 80ª RO 24/03/2020

Examinou os Pareceres Atuariais referentes a avaliação atuarial de 2019; as demonstrações contábeis, financeiras e de benefícios — consolidadas e 

individuais — dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA); o Parecer do Auditor Independente sobre as 

Demonstrações Contábeis. Com base nos documentos analisados que foram complementados por informações e esclarecimentos prestados, o Conselho 

Fiscal, unanimemente, opina favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativas ao exercício de 

2019, razão pela qual encaminha parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe.

274 80ª RO 24/03/2020

Examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução 

orçamentária do PGA relativos ao mês de janeiro de 2020, e está de acordo com as informações apresentadas na Nota Técnica nº 

90/2020/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 13 de março de 2020. 

275 80ª RO 24/03/2020
Analisou a Nota Técnica nº 92/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 16 de março de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos do mês de janeiro de 2020, e atestou a observância da Política de Investimentos e de outros parâmetros legais existentes.

276 81ª RO 27/04/2020

Tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2020, e com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

127/2020/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. 

277 81ª RO 27/04/2020

Tomou conhecimento da Nota Técnica nº 129/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de 

Investimentos do mês de fevereiro de 2020, e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. 

278 81ª RO 27/04/2020
Tomou conhecimento das informações contidas no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4° trimestre de 2019 e, com base 

exclusivamente nas informações apresentadas, se manifestam favoravelmente à sua aprovação. 

279 1ª RE 18/05/2020

Solicita esclarecimentos sobre os procedimentos operacionais já adotados e também a adotar, relativamente à implantação dos perfis de investimentos, 

especialmente no que se refere à forma e ao tempo de alocação dos ativos (renda fixa e renda variável) nos diversos perfis, diante do cenário de 

volatilidade no mercado com a pandemia, bem assim solicitam detalhamentos e aprimoramentos sobre o tema nos canais de comunicação da entidade

280 1ª RE 18/05/2020

Solicita que seja incluído no escopo da renovação da contratação da Auditoria Externa, reuniões periódicas com o Conselho Fiscal para tratar das 

demonstrações contábeis, financeiras e de benefícios – consolidadas e individuais – dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, 

da avaliação acerca da suficiência dos controles internos da Fundação, bem como da análise das deficiências eventualmente encontradas em verificações 

anteriores e das respectivas medidas adotadas para saná-la.

281 1ª RE 18/05/2020

Solicita que sejam disponibilizadas as documentações (datadas e assinadas) produzidas pela consultoria de planejamento estratégico Roland Berger, 

decorrente das obrigações do contrato n. 17-2019, Processo 93-2019, a saber: a) Relatório de Benchmarks de Melhores Práticas; b) Relatório de Reflexão 

do Novo Posicionamento Estratégico da Funpresp-Exe; c) Documentos contendo os novos objetivos, metas e indicadores para a nova diretriz estratégica, e 

d) Relatório de Revisão da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe e de Desempenho Organizacional. 

282 1ª RE 18/05/2020 Aprova o Parecer nº 2/2020, relativo ao exame e aprovação das contas da Diretoria Executiva, conforme documento anexo.

283 82ª RO 25/05/2020

Tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA relativos ao mês de março de 2020 e, com base exclusivamente nas informações da Nota Técnica nº 

167/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de maio de 2020, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação com as seguintes ressalvas: a) com 

relação à tabela 16 do item 30 da Nota Técnica, o valor apurado de março diverge do constante no item 31; b) no item 7, sugere verificar o valor do 

decréscimo de R$ 1.642 mil do exigível operacional/gestão previdencial e revisar as notas de rodapé. Solicita ainda que, nos próximos balancetes e fluxo 

de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, as áreas técnica e de compliance da Fundação atestem a conformidade 

da gestão orçamentária e da realização das despesas administrativas ao disposto na Resolução CGPC nº 29, de 2009, em especial aos artigos 4° e 5° da 

mencionada norma, que tratam dos indicadores de gestão e respectivas metas, inclusive quanto aos limites e critérios quantitativos e qualitativos.

284 82ª RO 25/05/2020

Tomou conhecimento da Nota Técnica nº 092/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 16 de março de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de março de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

285 82ª RO 25/05/2020
Solicita, à Diretoria-Executiva, que seja apresentado o resultado da pesquisa de satisfação e seu histórico de avaliação, na medida que aborda um dos 

indicadores do programa de remuneração variável.

286 82ª RO 25/05/2020

Tomou conhecimento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2019, do Comitê de Conformidade e Controles Internos, e solicitou 

ao Conselho Deliberativo que dê o devido conhecimento, acompanhamento e participação ao Conselho Fiscal sobre o processo de certificação – 

Governança, Gestão de Riscos, Investimentos e Tecnologia da Informação, bem como a eventual alteração na Política de Gestão de Riscos e Controles 

Internos, a fim de assegurar sua manifestação de maneira legítima e tempestiva.

287 82ª RO 25/05/2020
Solicita apresentação, pela Comissão de Ética, de reporte dos trabalhos realizados no 2º semestre de 2019 e 1º trimestre de 2020, conforme previsto no 

Plano de Trabalho Anual, bem como acerca do fluxo de tramitação dos processos no âmbito da Comissão.

288 2ª RE 04/06/2020

Solicita à Diretoria-Executiva esclarecimentos acerca de resposta à demanda de participante, registrada na Central de Atendimento da Fundação sob o nº 

1971299, relativa à disponibilização aos órgãos de governança do Relatório de Benchmarks de Melhores Práticas, do Relatório de Reflexão do Novo 

Posicionamento Estratégico da Funpresp-Exe, dos documentos contendo os novos objetivos, metas e indicadores para a nova diretriz estratégica e do 

Relatório de Revisão da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe e de Desempenho Organizacional, decorrentes das obrigações do contrato n. 17-2019, 

Processo 93-2019, constante das Resoluções n. 271, de 17 de fevereiro de 2020, e n. 281, de 18 de maio de 2020, uma vez que o Conselho Fiscal, até a 

presente data, não teve acesso aos referidos documentos.

289 2ª RE 04/06/2020

Se manifesta pela conformidade na tramitação da proposta de alteração dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev no âmbito da Funpresp-Exe, 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo na 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de abril de 2020, tendo sido contempladas as sugestões de diversos 

participantes e dada a devida transparência no sítio eletrônico da entidade.

https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2020/02/2_RES-268_78-RO-CF_16jan2020.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2020/02/1_Ata_78%C2%AA-RO-CF_16jan2020.pdf


290 83ª RO 29/06/2020

Tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de abril de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

206/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 15 de junho de 2020, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação. Solicita, ainda, que no Relatório relativo 

aos balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa, o número de participantes que influenciam as rubricas de receitas e despesas per capita 

nos indicadores de orçamentos sejam discriminados por participantes contribuintes ativos, participantes inativos que permanecem com reserva na 

Funpresp-Exe e ex-participantes.

291 83ª RO 29/06/2020

Tomou conhecimento da Nota Técnica nº 212/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 18 de junho de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de abril de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. Item 5) A análise do da minuta do Relatório de Controles 

Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2019 será realizada na próxima sessão.
292 3ª RE 30/06/2020 Resolve emitir o Relatório de Controles Internos – RCI referente ao 2º semestre de 2019, conforme documento anexo.

293 84ª RO 27/07/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de maio de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

249/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de julho de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação. 

294 84ª RO 27/07/2020

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 243/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 14 de julho de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de maio de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação. 

295 84ª RO 27/07/2020
resolve incluir no seu Plano Anual de Trabalho a realização de reportes trimestrais sobre os indicadores estratégicos da Fundação relativos ao processo de 

atendimento.

296 85ª RO 31/08/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de junho de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

270/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de julho de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação.

297 85ª RO 31/08/2020

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 280/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 7 de agosto de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de junho de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

298 86ª RO 28/09/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de julho de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

310/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de agosto de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação.

299 86ª RO 28/09/2020

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 326/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 4 de setembro de 2020, referente ao Relatório de Execução das 

Políticas de Investimentos do mês de julho de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

300 87ª RO 28/09/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de agosto de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

343/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua 

aprovação.

301 87ª RO 28/09/2020

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 367/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 2 de outubro de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de agosto de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua

aprovação.

302 88ª RO 27/11/2020 resolve emitir o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2020, conforme documento anexo.

303 88ª RO 27/11/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de setembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

387/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de outubro de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação

304 88ª RO 27/11/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de setembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

387/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de outubro de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação

305 88ª RO 27/11/2020
aprova o Parecer nº 03/2020, relativo ao exame e aprovação da manutenção da taxa de juros vigente a ser utilizada nas avaliações atuariais de 2020 dos 

Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documento anexo.

306 88ª RO 27/11/2020
aprova o Parecer nº 03/2020, relativo ao exame e aprovação da manutenção das hipóteses atuariais vigentes a serem utilizadas na avaliação atuarial de 

2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documento anexo

307 89ª RO 14/12/2020

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de outubro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

448/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 1º de dezembro de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua 

aprovação.

308 89ª RO 14/12/2020

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 454/2020/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 2 de dezembro de 2020, referente ao Relatório de Execução das 

Políticas de Investimentos do mês de outubro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e 

outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

309 89ª RO 14/12/2020 aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal, para o ano de 2021, conforme documentos anexos

310 90ª RO 25/01/2021

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de novembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

487/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de dezembro de 2020, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua 

aprovação.

311 90ª RO 25/01/2021

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 010/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 15 de janeiro de 2021, referente ao Relatório de Execução das 

Políticas de Investimentos do mês de novembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e 

outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

312 04ª RE 18/02/2021
resolve aprovar o Parecer nº 01/2021, relativo à Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2020 e à definição do Plano de Custeio do 

exercício social de 2021 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, na forma apresentada pela Diretoria Executiva, conforme documentos anexos



313 91ª RO 22/02/2021

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de dezembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

44/2021/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 3 de fevereiro de 2021, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua aprovação.

314 91ª RO 22/02/2021

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 48/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 8 de fevereiro de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de dezembro de 2020 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação.

315 92ª RO 16/03/2021
resolve, unanimemente, opinar favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
316 91ª RO 22/02/2021 aprova os ajustes efetuados no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2021

317 92ª RO 16/03/2021

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2021 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

72/2021/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 2 de março de 2021, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação.

318 92ª RO 16/03/2021

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 80/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 5 de março de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de janeiro de 2021 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação

319 05ª RE 06/04/2021

resolve se manifestar em face da Resolução DE n. 1.536, de 16 de junho de 2020, apresentando seus contra argumentos quanto à emissão de pareceres 

sobre as demonstrações contábeis e sobre as contas da Diretoria Executiva, conforme segue: “Em 18 de maio de 2020, o Conselho Fiscal emitiu o Parecer 

n˚ 2, que examinou e aprovou as contas da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe, após a emissão do Parecer do Conselho Fiscal n˚ 1, de 24 de março de 

2020, que aprovou as demonstrações contábeis da Funpresp-Exe, tendo o ato sido questionado pela Diretoria Executiva. Inicialmente, impende esclarecer 

que a emissão de dois pareceres teve como fundamento não macular as demonstrações contábeis da Funpresp-Exe, as quais têm objeto, finalidade legal e 

publicidade específicas. Enquanto a emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis é uma obrigação legal e regulatória, a emissão de parecer 

acerca da prestação de contas da Diretoria Executiva é uma obrigação estatutária e regimental. Esse entendimento foi corroborado pela fiscalização da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em reunião realizada com o objetivo de harmonizar o entendimento sobre o assunto. 

Ademais, não há prejuízo no desdobramento dos pareceres, uma vez tratar-se de objetos distintos. Da leitura do artigo 42, inciso II, observa-se que o 

dispositivo trata das atribuições e obrigações específicas do colegiado, não tendo a pretensão de definir procedimentos a serem seguidos: “art. 42. Sem 

prejuízo das demais atribuições previstas neste Estatuto e observadas as normas expedidas pelo órgão regulador, compete ao Conselho Fiscal: (...) II - 

examinar e emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, atuariais financeiras e de benefícios anuais da Funpresp-Exe e sobre as contas da Diretoria-

Executiva.”. Resta evidente, portanto, que o inciso não versa sobre a quantidade ou volume de pareceres, formato, datas ou qualquer outro formalismo 

que a Diretoria Executiva se propõe a arrogar ao Conselho Fiscal. Assim, depreende-se como possibilidade emitir parecer sobre as demonstrações 

contábeis e, no sentido aditivo, como elipse de verbo, advérbio e conjunção, e como figura de linguagem, emitir parecer sobre as contas da Diretoria 

Executiva, entendido como exercício do princípio da governança corporativa e no âmbito do dever da administração em prestar contas. Trata-se a 

discussão, portanto, de questão meramente formal. Acrescente-se a isto o fato de, no entender do Conselho Fiscal, a prestação de contas não estar 

limitada ao estabelecido no Plano Anual de Trabalho, tendo o colegiado a prerrogativa de examinar atos e fatos não apresentados ou não previstos no 

referido Plano. De modo análogo, seria um contrassenso questionar a necessidade de emitir parecer anual sobre a prestação de contas da Diretoria 

Executiva, uma vez que isto já ocorre ao longo do ano. Em suas reuniões, mensalmente, o colegiado emite recomendações e resoluções sobre diversos 

atos e fatos e, ao final do exercício, emite Parecer Anual de Prestação de Contas com a consolidação do que foi avaliado, além de outros fatos julgados 

relevantes, representando o exame da qualidade e suficiência da prestação de informações e contas no período. Por fim, ressalte-se que o Conselho Fiscal 

tem autonomia e independência garantidas em lei e, portanto, tem a faculdade de definir a forma de execução de suas funções e, assim, de publicar mais 

de um parecer ou manifestação sempre que julgar necessário, em cumprimento à obrigação indelegável de verificar a adequação da atuação da Funpresp-

Exe ao quadro normativo-legal, bem como aprimorar os instrumentos de governança corporativa. Isso implica verificar a aderência da gestão da Fundação 

às normas gerais de administração o que, entre outras, inclui a obrigação de resguardar o interesse dos participantes e patrocinadores no sentido de 

320 93ª RO 26/04/2021

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2021 e, com base exclusivamente nas informações constantes da Nota Técnica nº 

1/2021/COORC/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 26 de março de 2021, e cingindo-se ao exame da legalidade, manifestou-se favoravelmente à sua 

aprovação

321 93ª RO 26/04/2021

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 05/2021/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de março de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos do mês de fevereiro de 2021 e, com base exclusivamente nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros 

parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da legalidade, se manifesta favoravelmente à sua aprovação

322 93ª RO 26/04/2021

resolve alterar seu Plano Anual de Trabalho de 2021 de modo que o item de pauta “Relatório de Execução das Políticas de Investimentos” passe a ser 

trimestral e referente ao último balancete aprovado pela Diretoria Executiva, bem como incluir o item de pauta informativo “Relatório Sintético de 

Execução das Políticas de Investimentos”, referente ao mês anterior, nos demais meses.

323 94ª RO 26/04/2021

tomou conhecimento dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como da 

execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de março de 2021 e, com base exclusivamente nas informações da Nota Técnica nº 

4/2021//COORC/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de abril de 2021, constante do Processo SEI nº 03750.020405.000006/2021-61, e cingindo-se ao 

exame da legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação

324 94ª RO 26/04/2021

tomou conhecimento da Nota Técnica nº 01/2021/COMOM/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 22 de abril de 2021, constante do Processo SEI nº 

03750.010207.000001/2021-11, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos do mês de março de 2021 e, com base exclusivamente 

nas informações apresentadas sobre a Política de Investimentos e outros parâmetros legais e normativos existentes, e cingindo-se ao exame da 

legalidade, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação
325 94ª RO 26/04/2021 aprova o Parecer nº 3, de 2021, relativo ao exame e aprovação das contas da Diretoria Executiva, conforme documento anexo


