
Nº REUNIÃO DATA RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ EXECPREV - CAE

1 4º RO 06/10/2015
Tendo analisado as propostas de alterações do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev, propõe ao Conselho Deliberativo que aprecie os pontos relevantes apontados 

por este Comitê por meio do Parecer nº 002/2015/CAE/Funpresp-Exe, de 06 de outubro de 2015, anexo a esta Recomendação.

2 5º RO 03/11/2015
Tendo analisado as propostas da Política de Investimentos para o Plano de Benefícios ExecPrev e para o Plano de Gestão Administrativa – PGA, propõe ao Conselho 

Deliberativo a apreciação dos pontos considerados relevantes por este Comitê, e que constam do Parecer nº 005/2015/CAE/Funpresp-Exe

3 6º RO 01/12/2015
Recomendou à Diretoria Executiva que avalie tecnicamente a segurança da Sala da Governança, uma vez que alguns documentos puderam ser acessados por pessoas 

externas à Fundação.

4 7º RO 02/02/2016
Encaminha, para apreciação do Conselho Deliberativo, a proposta de metodologia para avaliação de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada da 

Funpresp-Exe.

5 7º RO 02/02/2016

Encaminha, para apreciação do Conselho Deliberativo, as seguintes solicitações: a) reavaliação da norma com relação à classificação dos grupos (especialmente do grupo IV) 

da tabela de diárias no exterior; b) possibilidade de ressarcimento das despesas com transporte/locomoção, à título de indenização, ou disponibilização de vaga no 

estacionamento para os integrantes do comitê que trabalham em Brasília; c) intercessão da Funpresp-Exe junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

formalizar orientação aos Órgãos Públicos sobre a dispensa da compensação das horas correspondentes ao período consignado na declaração de comparecimento dos 

membros dos Comitês de Assessoramento Técnico. 

6 8º RO 01/03/2016

Solicita ao Conselho Deliberativo acesso às informações sobre o número de adesões automática, voluntária, eletrônica e as captadas pela seguradora, a fim de subsidiar 

possível estudo de melhoria de captação de participantes, em especial, aqueles participantes lotados nos órgãos com menor participação nos planos de benefícios ofertados 

pela Fundação.

7 8º RO 01/03/2016

Solicita ao Conselho Deliberativo assentimento para  apresentação da Gerência de Comunicação da Funpresp-Exe sobre a Política de Relacionamento com o participante, as 

ações de marketing, palestras e demais eventos realizados que tenham como foco o esclarecimento de informações para os públicos participantes e assistidos e para os 

demais servidores que não aderiram aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe, a fim de subsidiar possível estudo de melhoria de captação de participantes, em especial, 

aqueles participantes lotados nos órgãos com menor participação nos planos de benefícios ofertados pela Fundação.

8 10º RO 03/05/2016 Sugere, por meio do Parecer nº 04/2016/CAE/Funpresp-Exe, propostas para agregar ao Plano Anual de Comunicação – 2016 da Funpresp-Exe.

9 13º RO 05/09/2016
Apresenta, por meio do Parecer nº 005/2016/CAE/Funpresp-Exe, as propostas ao projeto de implementação da carteira de empréstimos aos participantes dos Planos de 

Benefícios administrados pela Funpresp-Exe e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

10 1º RO 27/11/2017
Analisou os efeitos da Medida Provisória n° 792/2017 e da Portaria n° 291/2017 aos participantes da Funpresp-Exe e propõe ao Conselho Deliberativo a apreciação dos 

pontos considerados relevantes que constam no Parecer n° 01 /2017/CAE/ Funpresp-Exe.

11 23º RO 01/03/2018
Recomenda a aprovação, pelo Conselho Deliberativo, da retificação da Política de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev, publicada no site da Fundação, 

considerando a alocação apontada no item 2.7.2 da Nota Técnica nº 771/2017/GECOP/GEOFI/DIRIN/FunprespExe, de 01 de dezembro de 2017.

12 29º RO 13/11/2018

Recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos seguintes indicadores contidos no Programa de Participação nos Resultados a ser implementado como parte da 

Política de Remuneração dos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe: a) Risco de Mercado, b) Satisfação; e c) Compliance. Em relação ao compliance, faz-se a ressalva de 

que este indicador contenha especificação do período de apuração das recomendações atendidas e das recomendações totais, tendo em vista que há prazos diversos para 

atendimento. Além disso, sugere a criação de pesos em relação à criticidade das recomendações. Sobre o indicador proposto " Taxa de Adesão", o Comitê entende ser este 

inadequado, pois não refletirá o esforço da Funpresp-Exe na retenção dos participantes, considerando o instituto da adesão automática e a possibilidade de cancelamento e 

de desistência (90 dias) do plano pelo participante. Sugere que este indicador seja substituído por "Taxa de Retenção". Conforme sugerido pelo Conselho Deliberativo, o 

escopo desta análise restringiu-se aos indicadores. Por falta de elementos que subsidiam a proposta, não foi realizada a análise sobre as metas, nem sobre o mérito da 

política de remuneração variável e total dos dirigentes e sobre os respectivos impactos financeiros e orçamentários na Entidade.

13 29º RO 13/11/2018

Recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação da minuta da Política de  Investimentos 2019-2023 do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder 

Executivo com a sugestão de alteração nos seguintes itens: a) item 71.3 - explicitar que a aquisição de títulos privados por meio de fundos de investimentos devem ser de 

baixo risco de crédito; b) item 155.1 - reduzir o limite estabelecido de 20% para 10%; e c) item 155.2 - reduzir o limite estabelecido de 10% para 5%.

14 32º RO 11/04/2019

Sugerem que, semestralmente, a Fundação disponibilize no sítio eletrônico um relatório sintético dos convênios, das parcerias e dos prestadores de serviços da Entidade, a 

descrição resumida do objeto e o prazo de duração dos instrumentos. Sugerem, ainda, que seja disponibilizado um quadro de obrigações legais da Entidade com os órgãos 

públicos, igualmente sintético, como forma de transparência aos participantes, patrocinadores e demais interessados na Funpresp-Exe.

15 33º RO 08/05/2019

Sugere como aprimoramento da governança, que as áreas da Fundação que atualmente monitoram as alterações legislativas e os normativos vigentes do segmento de 

previdência

complementar que afetem diretamente as atividades da Fundação disseminem, regularmente ou quando couber, os principais temas e possíveis impactos junto aos órgãos 

colegiados, empregados e participantes.

16 37º RO 29/10/2019
Recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação da minuta da Política de Investimentos do Plano ExecPrev para o quinquênio 2020 – 2024 com a ressalva de considerar 

desnecessária a redução do rating aceito para o investimento em títulos privados. 

17 38º RO 22/01/2020
Solicita ao Presidente do Conselho Deliberativo nomear o Sr. Eric Lisboa Coda Dias e Sr. Marcos Gesteira Costa, representantes dos participantes e assistidos, como 

Presidente e Presidente Substituto, respectivamente, do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. 

18 38º RO 22/01/2020
Aprova o Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para o ano de 2020, conforme documento anexo. Determina-

se o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para convalidação

19 40ª RO 25/03/2020

com o intuito de aprimorar a governança da Fundação, sugere ao Conselho Deliberativo o estudo de viabilidade, por parte da Diretoria Executiva, da adoção de mecanismos 

para amenizar os efeitos de uma possível redução salarial dos servidores públicos federais, em decorrência da Pandemia decretada do novo Coronavírus, a saber: a) 

ampliação do prazo para pagamento dos empréstimos; b) redução da alíquota no processo de concessão de empréstimos; e c) redução da alíquota das contribuições vertidas 

ao Plano.

20 40ª RO 25/03/2020

tomou conhecimento das propostas de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev e manifestou concordância com as propostas, com as seguintes 

considerações: i) em relação à proposta de alteração do benefício por invalidez, concorda com a proposição da Diretoria Executiva, todavia sugere ao Conselho Deliberativo 

avaliar a possibilidade da adoção de alíquota intermediária de redução (90%); ii) no tocante à proposta da criação do instituto da suspensão, dado o cenário atual no qual o 

país se encontra devido à pandemia do Coronavírus, visando evitar o cancelamento de parcela dos participantes devido à possibilidade de restrição orçamentária a curto 

prazo, recomendamos que o Conselho Deliberativo avalie a viabilidade de solicitação à Previc de que esta proposta seja avaliada separadamente e de forma mais ágil; e iii) 

em relação à utilização de rol diferenciado na documentação exigida para a comprovação de dependência econômica, os membros do Comitê sugerem como fontes de 

comprovação, os seguintes documentos: a) certidão de nascimento de filho havido em comum; b) certidão de casamento religioso; c) declaração do imposto de renda do 

segurado, em que conste o interessado como seu dependente; d) disposições testamentárias; e) declaração especial feita perante tabelião; f) prova de residência no mesmo 

domicílio; g) procuração ou fiança reciprocamente outorgada; h) conta bancária conjunta; i) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como 

dependente do segurado; j) apólice de seguro, na qual conste o servidor  como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; k) ficha de tratamento em 

instituição de assistência médica, na qual conste o interessado como acompanhante responsável pelo servidor; l) escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em 

nome de dependente; m) recibo de pagamento de mensalidade de instituição de educação infantil, de ensino fundamental ou ensino médio para o enteado ou o menor 

tutelado; n) recibo de pagamento de plano de assistência à saúde suplementar em que conste o interessado como seu dependente; o) inclusão do beneficiário no cadastro 

da Funpresp como dependente; e p) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

21 42ª RO 12/05/2020

recomenda ao Conselho Deliberativo a adoção de novo relatório gerencial de investimentos, a ser elaborado pela Diretoria de Investimentos, em substituição ao Relatório de 

Execução das Políticas de Investimentos e de Acompanhamento dos Perfis de Investimentos e das Carteiras de Investimentos Performance e Preservação, solicitando apenas 

que sejam mantidas as tabelas com os resumos de enquadramento e limites do ExecPrev, LegisPrev e PGA e a alocação por emissor e plano, com destaque para algum limite 

que tenha sido ultrapassado ou esteja em vias de ser.

22 43ª RO 12/05/2020

recomenda ao Conselho Deliberativo a manutenção da periodicidade mensal de reuniões do Comitê, devendo ser realizada pelo menos uma reunião presencial a cada 

trimestre e as demais por meio de videoconferência, de modo a manter o acompanhamento do desempenho da entidade. Adicionalmente, sugere a adoção de medidas para 

aprovação das atas por meio eletrônico. Essas alterações têm por objetivo reduzir custos financeiros e operacionais e dar maior celeridade no conhecimento das 

recomendações do Comitê. 

23 44ª RO 21/06/2020

recomenda o envio ao Conselho Deliberativo dos seguintes comentários, relativamente à proposta do  Comitê de Assessoramento LegisPrev: (i) no Capítulo VIII, dos 

Benefícios do Plano, Seção VII, Das Alterações dos Planos de Benefícios, do Estatuto, sugerem alterar de “Art. NN. Devem ser realizadas CONSULTAS PÚBLICAS junto aos 

participantes acerca de propostas de alteração do estatuto ou regulamento, previamente à aprovação pelo CD, quando relacionadas a matérias que afetem a forma e a 

composição dos benefícios.” para “Art. NN. Devem ser realizadas CONSULTAS PÚBLICAS junto aos participantes acerca de propostas de alteração do plano de benefícios, 

previamente à aprovação pelo CD, com os respectivos impactos.”; (ii) no Capítulo I, das Disposições Preliminares, Seção II, Das Normas Gerais de Administração, art. 10, § 5º, 

entendem que a proposta sanaria a preocupação relativa ao incentivo de candidatura aos Comitês. Além disso, sugerem consulta à Gerência Jurídica acerca da possibilidade 

de dispensa de ponto para participação dos integrantes dos órgãos colegiados; e (iii) no Capítulo VI, Da Transparência, Art. 59, § 1°, sugerem alterar de “As atas de 

deliberações dos órgãos estatutários previstos no art. 18, bem como os atos normativos internos, processos seletivos, orçamento anual, despesas integrais com pessoal de 

forma individualizada, licitações e contratos, investimentos, relatórios de auditorias e demais atos de gestão serão disponibilizados na página da Funpresp-Exe na internet.” 

para “§ 1° As atas de deliberações dos órgãos estatutários previstos no art. 18, bem como os atos normativos internos, processos seletivos, orçamento anual, despesas 

integrais com pessoal de forma individualizada, licitações e contratos, alocação detalhada dos investimentos por perfis de investimentos com defasagem de até 6 meses, 

conforme o regulamento, relatórios de auditorias e demais atos de gestão serão disponibilizados na página da Funpresp-Exe na internet.”.

24 44ª RO 21/06/2020
solicita ao Conselho Deliberativo uma apresentação da Diretoria de Administração acerca das informações relativas a pessoal disponibilizadas na internet, bem como do 

funcionamento dos programas de remuneração variável (PRV) e de participação nos resultados (PPR), implementados recentemente no Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe.

25 48ª RO 10/11/2020
recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar o Calendário de Reuniões e o Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev,

para o ano de 2021, conforme documentos anexos

26 48ª RO 10/11/2020
recomenda, ao Conselho Deliberativo, aprovar a minuta da Política de Investimentos 2021-2025 do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal, 

conforme documento anexo.

27 52ª RO 23/03/2021

recomenda, ao Conselho Deliberativo, a realização de estudo com vistas a analisar a sensibilidade do volume de empréstimos a participantes à variação das taxas de juros 

praticadas e/ou a outras variáveis (externas ou internas), vez que a calibração das taxas de juros cobradas por meio de modelo mais objetivo poderia gerar benefícios, como 

redução de custos operacionais futuros relativamente a definições de taxas de juros e respostas tempestivas das taxas de empréstimo em virtude de alterações de 

conjuntura de mercado, o que evitaria reduções indesejadas da fatia de mercado ou de receitas provenientes dessas operações

28 52ª RO 23/03/2021

recomenda, ao Conselho Deliberativo, que a Funpresp-Exe aprofunde o diálogo junto à Previc a fim de que seja alterada a normatização vigente no sentido de possibilitar 

que operações de consignado realizadas junto a instituições financeiras sejam portadas para fundos de pensão, uma vez que esse tipo de alteração da regulação geraria 

benefícios para todo o sistema de previdência complementar e provavelmente todo o sistema financeiro, podendo no limite levar a uma redução dos níveis gerais de taxas 

de juros de consignado no país, em função do aumento da concorrência que tal medida geraria

29 52ª RO 23/03/2021

recomenda, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva da Funpresp-Exe encaminhe providências junto ao Ministério da Economia e Presidência da República no 

sentido de alterar o art. 4º do Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016, a fim de que a prestação referente a empréstimo ou a financiamento concedido por entidade de 

previdência complementar passe a ocupar a oitava posição na ordem de prioridades
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