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DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e dez minutos do sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e vinte e dois, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. PRESENÇAS: Sr. 

Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro 

e Arrecadação; Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios, Substituto; e o Sr. Pedro Henrique 

da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, todos membros no exercício da 

titularidade do Comitê de Seguridade. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Kátia Flávia Guimarães Galvão, 

Coordenadora de Estatística e Informações Previdenciárias; do Sr. Osvaldo Spíndola da Silva Júnior, Coordenador 

do Laboratório de Inovação Previdenciária; da Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados 

Cadastrais; do Sr. Luís Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária; da Sra. Karoline Santos de Araújo, Analista 

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

Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Jordana Batista Alves Tassi, 

Analista de Previdência Complementar. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Dias e a secretariou a Sra. 

Patrícia Brito de Ávila. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Validação do salário 

de participação dos participantes do plano ExecPrev - Integra/Portal da Transparência; Assuntos Informativos: 

3) Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - acompanhamento; 4) Monitoramento do Plano de Execução de 

Metas da Seguradora; 5) Indicadores de mercado (previdência aberta e fechada); 6) Acompanhamento de Novos 

Produtos e Serviços Previdenciários - monitoramento de mercado; 7) Informes; e Assunto Extrapauta 

Deliberativo: 8) Avaliação Atuarial - 2021. INSTALAÇÃO: O Sr. Cícero Rafael Dias, Presidente do Comitê de 

Seguridade, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. DELIBERAÇÕES: Item 1) A ordem 

do dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião e seguiu a seguinte sequência 1, 8, 2 a 7. Item 2) A Sra. 

Larissa Gouvêa apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 05, de 27 de janeiro de 2022, a Nota Técnica nº 

02/2022/COARC/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 27 de janeiro de 2022, com o resultado da validação do 

salário de participação de 62.239 participantes ativos normais do Plano ExecPrev, excluídos os participantes não 

vinculados ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), relativo à competência novembro de 2021, 

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

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

na competência novembro de 2021 estão, em sua maioria, equivalentes aos apurados a partir das informações 

disponíveis no Portal da Transparência e no Integra. De acordo com a Nota Técnica, presume-se que 35% dos 

participantes analisados, que possuem salário de participação menor no Integra, não fizeram a opção pela inclusão 

de parcelas remuneratórias em sua base de contribuição para o Regime de Previdência Complementar (RPC), uma 

vez que a remuneração bruta constante no Portal da Transparência considera, além do vencimento básico, outras 

parcelas que compõem a remuneração do servidor. Desse universo, 12.649 participantes possuem registro de função 
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no cadastro do Portal da Transparência, razão pela qual propôs realização de campanha de comunicação 

incentivando a inclusão de tais parcelas na base de contribuição para o RPC. Para os demais participantes, a partir 

da análise amostral, constatou-se que parte recebe parcelas que não podem ser incluídas na base de contribuição do 

RPC. Por fim, informou que ainda está pendente a resposta do patrocinador sobre a diferença apurada para quatro 

participantes que apresentaram salário de participação no Integra maior que o apurado a partir da remuneração 

disponível no Portal da Transparência.  Sobre o aumento expressivo no número de participantes com registro de 

função no cadastro do Portal da Transparência não refletida na base de contribuição do RPC, a Gerente esclareceu 

que foi aprimorada a consulta à base de dados, aumentando a precisão na identificação desses registros. O Comitê 

tomou conhecimento e indagou sobre a possibilidade estender o estudo para os participantes do Plano LegisPrev. 

A Gerente informou que as bases de dados não se encontram disponíveis como no Portal da Transparência. Sobre 

esse ponto, os membros sugeriram que a Gerência de Cadastro e Arrecadação estude a melhor forma de conseguir 

o acesso a tais informações. Também sugeriu o envio do estudo à Gerência de Comunicação e Relacionamento 

para realização de campanha de comunicação incentivando a inclusão de parcela remuneratória na base de 

contribuição ao RPC, para os 12.649 participantes com registro de função no Portal. Item 3) O Sr. Pedro Oliveira 

apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 03, de 27 de janeiro de 2022, o status das ações em andamento para 

atendimento dos requisitos da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo 

com ele, no total 60 ações foram concluídas, 19 ações estão em andamento e 1 ação está em backlog. Os membros 

tomaram conhecimento. Com relação ao incidente cibernético ocorrido em dezembro de 2021, o Diretor Cícero 

Dias informou que a Gerência de Tecnologia da Informação fez um relatório descrevendo o ocorrido, sem 

evidência de cópia de dados. Houve a deleção de alguns arquivos, que foram recuperados prontamente via backup. 

Primeira ação tomada foi notificar a operadora Claro e a Agência Nacional de Telecomunicações. Em seguida, 

foram notificados o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a Polícia Federal e a Agência 

Nacional de Proteção de Dados. Também foi disponibilizada uma nota sobre o assunto no sítio eletrônico da 

Funpresp-Exe. Deu destaque ainda ao trabalho de proteção de dados e da privacidade das pessoas que vem sendo 

desenvolvido pela Funpresp-Exe. Item 4) A Sra. Kátia Flávia apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 4, de 27 

de janeiro de 2022, o monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora, com o número de adesões e 

as contratações de Parcela Adicional de Risco (PAR) previstas e realizadas. De acordo com ela, o total de adesões 

alcançou 89,75% do previsto e de contratação de PAR 83,91%. Também apresentou as metas de adesão  e de 

contratação de PAR para o exercício 2022. Os membros tomaram conhecimento do assunto. Item 5) A Sra. Kátia 

Flávia apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 1, de 27 de janeiro de 2022, os dashboards com indicadores 

estratégicos, que têm por objetivo unificar as principais informações da Funpresp-Exe, minimizando a possibilidade 

de divulgação de números divergentes; registrar os dados divulgados em cada data de referência; dar celeridade à 
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extração e à disponibilização de informações; e disseminar uma cultura de análise de dados na Fundação. Os 

membros tomaram conhecimento do assunto. Item 6) O Sr. Osvaldo Spíndola apresentou, por intermédio da 

PCOSEG nº 2, de 27 de janeiro de 2022, o acompanhamento de novos produtos e serviços previdenciários relativo 

ao 1º ciclo de 2022. Segundo o Coordenador, o acompanhamento externo é um formato sistematizado de 

monitoramento de conteúdos em 60 fontes de informação sobre 4 dimensões, que sintetizam 30 horas mensais de 

análise e tem por objetivo acompanhar tendências, ampliar o conhecimento, promover discussões e orientar a 

tomada de decisão em ações prioritárias. Com base no que foi levantado no trimestre, apresentou sugestões de 

ações a serem estudadas. As propostas levaram em consideração os seguintes aspectos: impacto para o participante, 

inovação em produtos e serviços, aumento da comercialização e engajamento, amadurecimento interno do uso de 

técnicas modernas e capacidade de execução. Os membros tomaram conhecimento e sugeriram que as propostas 

sejam discutidas internamente no âmbito da Diretoria de Seguridade, previamente à sua eventual implementação. 

Item 7) Não houve informes nesta sessão. Item 8) O Sr. Luís Pacheco apresentou, por intermédio da PCOSEG 

nº 6, de 7 de fevereiro de 2022, o resultado da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2021 e a definição 

do Plano de Custeio para o exercício 2022 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. Para a realização do 

estudo, foram utilizadas as hipóteses atuariais – taxa de juros, tábua de mortalidade – de acordo com o que foi 

aprovado recentemente pelo Conselho Deliberativo. Foi mantida também a tabela da taxa de carregamento 

decrescente e a contribuição administrativa para cancelamento. O resultado indica a manutenção do Plano de 

Custeio, sendo que no Plano ExecPrev o percentual é de 2,20% da contribuição do ativo normal para custeio dos 

benefícios cobertos pelo FCBE e no LegisPrev é de 3%. Em razão disso, também foi mantida a parcela da 

contribuição básica que é destinada à reserva individual dos participantes. A conclusão é de que o ExecPrev e o 

LegisPrev se encontram equilibrados, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelos ativos dos planos, em 

conformidade com a legislação específica e com os princípios financeiros e atuariais geralmente aceitos, observando-

se os resultados e indicações apurados na Avaliação Atuarial. Os membros tomaram conhecimento do assunto e 

deliberaram nos termos da Recomendação n. 36. RECOMENDAÇÃO Nº 36: O COMITÊ DE SEGURIDADE 

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO 

PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 92 inciso I do 

Regimento Interno da Fundação, c/c Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, e com base no constante 

da PCOSEG n. 6, de 07 de fevereiro de 2022, recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar a Avaliação Atuarial de 

encerramento do exercício social de 2021 e a definição do Plano de Custeio do exercício social de 2022 para os 

Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, com posterior envio ao Conselho Fiscal, para emissão de Parecer, e ao 

Conselho Deliberativo, para aprovação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael 

Barros Dias, Presidente do Comitê de Seguridade, encerrou a reunião às 17h44, da qual é lavrada a presente ata, 
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lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, 

lavro e subscrevo esta Ata.     

 

Cícero Rafael Barros Dias 
                    Presidente do Comitê 

Larissa de Paula Gouvêa 
Membro do Comitê 

Pedro Henrique da Silva Oliveira 
Membro do Comitê 

 

Eduardo de Medeiros Araújo 
Membro do Comitê 

 

Patrícia Brito de Ávila 
Secretária da reunião 
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Assinaturas

PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA

CPF: 580.147.485-49

Assinou em 03 mar 2022 às 13:31:59

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Larissa de Paula Gouvêa

CPF: 053.483.917-78

Assinou para aprovar em 03 mar 2022 às 17:08:27

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Eduardo de Medeiros Araújo

CPF: 516.703.721-20

Assinou para aprovar em 03 mar 2022 às 16:48:21

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Cícero Rafael Barros Dias

CPF: 629.731.263-04

Assinou para aprovar em 07 mar 2022 às 10:57:32

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Pedro Henrique da Silva Oliveira

CPF: 094.867.187-41

Assinou para aprovar em 26 abr 2022 às 14:24:02

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
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03 mar 2022, 13:28:29 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número eb678ac3-9c5e-4b3f-ad1b-aa2998a0d672. Data

limite para assinatura do documento: 02 de abril de 2022 (13:26). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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03 mar 2022, 13:28:33 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

patricia.avila@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.

03 mar 2022, 13:28:33 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

larissa.gouvea@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Larissa de Paula Gouvêa e CPF 053.483.917-78.

03 mar 2022, 13:28:33 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

eduardo.araujo@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Eduardo de Medeiros Araújo e CPF 516.703.721-20.

03 mar 2022, 13:28:33 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

cicero.dias@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cícero Rafael Barros Dias e CPF 629.731.263-04.

03 mar 2022, 13:28:33 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

pholiveira_82@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Pedro Henrique da Silva Oliveira e CPF 094.867.187-41.

03 mar 2022, 13:31:59 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email

patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 mar 2022, 16:48:22 Eduardo de Medeiros Araújo assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

eduardo.araujo@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 516.703.721-20. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 mar 2022, 17:08:27 Larissa de Paula Gouvêa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

larissa.gouvea@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 053.483.917-78. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 mar 2022, 10:57:32 Cícero Rafael Barros Dias assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

cicero.dias@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 629.731.263-04. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 mar 2022, 16:03:01 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 16

de abril de 2022 (13:26).

14 abr 2022, 16:13:22 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30

de abril de 2022 (13:26).

26 abr 2022, 14:11:14 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

phso2002@yahoo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Pedro Henrique da Silva Oliveira  e CPF 094.867.187-41.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 26 de abril de 2022. Versão v1.10.0.
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26 abr 2022, 14:11:33 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 removeu da Lista de Assinatura: pholiveira_82@hotmail.com para assinar para

aprovar.

26 abr 2022, 14:18:31 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 08

de maio de 2022 (13:26).

26 abr 2022, 14:24:03 Pedro Henrique da Silva Oliveira  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

phso2002@yahoo.com.br (via token). CPF informado: 094.867.187-41. IP: 187.26.74.115.

Componente de assinatura versão 1.253.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 abr 2022, 14:24:03 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

eb678ac3-9c5e-4b3f-ad1b-aa2998a0d672.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº eb678ac3-9c5e-4b3f-ad1b-aa2998a0d672, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 26 de abril de 2022. Versão v1.10.0.
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