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MENSAGEM DA
DIRETORIA

MENSAGEM DA DIRETORIA

Este relatório anual apresenta os resultados
econômico-ﬁnanceiros, bem como as principais
a vidades desenvolvidas pela PREVES ao longo
de 2018. Aqui, disponibilizamos as informações
per nentes a situação patrimonial e atuarial dos
planos oferecidos pela Fundação e garan mos
uma comunicação mais próxima e transparente
com nosso público.
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O ano de 2018 foi marcado por grandes desaﬁos no cenário da economia mundial, onde
podemos destacar a tensão comercial gerada
pelo desaquecimento da economia global e a
guerra comercial entre os Estados Unidos e
China. Já no cenário brasileiro, a greve dos caminhoneiros que afetou o desempenho da produção e, consequentemente, o crescimento do PIB
brasileiro. Fator esse que, ainda, desestruturou a
recuperação da crise econômica, antecipando
assim as incertezas com relação à eleição que
seria realizada meses depois.
Mesmo com o cenário apresentado, ao analisarmos o quinto ano de atuação da PREVES,
que optou por manter suas alocações de maneira
um pouco mais conservadora, fechamos o ano
com uma rentabilidade líquida de 6,70% para os
recursos alocados no Plano de Bene cios PREVES
SE. Já o PREVES CDT apresentou uma rentabilidade em torno de 6,04%.
Além desses números acima citados, a equipe
PREVES sente-se ainda mais lisonjeada ao

Resultados que reaﬁrmam o compromisso da Fundação em cuidar
do futuro de seus parceiros com
seriedade e responsabilidade...
observar o crescimento da Fundação na adesão
de novos par cipantes, o que nos mo va ainda
mais a sempre buscar a qualiﬁcação no zelo de
nossas a vidades, ao administrarmos um patrimônio tão importante, capaz de proporcionar
um amanhã com mais tranquilidade ﬁnanceira e
a possibilidade de conquistar sonhos.
Resultados que reaﬁrmam o compromisso da
Fundação em cuidar do futuro de seus parceiros
com seriedade e responsabilidade, pois acreditamos que pensar em previdência complementar é concre zar sonhos, desejos e garan r
qualidade de vida ao se aposentar.
Agradecemos a conﬁança em nós depositada.
Boa leitura!

Alexandre Wernersbach Neves
Diretor-Presidente

Gil Pimentel de Azeredo
Diretor de Investimentos

Maria Leila Casagrande
Diretora de Administração

A FUNDAÇÃO - PREVES

A organização é uma en dade fechada de
previdência complementar, cons tuída sob
forma de Fundação, sem ﬁns lucra vos, de
natureza pública e personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administra va, ﬁnanceira e gerencial.
É regida pelo Estatuto Social, aprovado pela
PREVIC, no qual, sua estrutura organizacional é
composta pelo Conselho Delibera vo, Conselho
Fiscal e Diretoria Execu va, nos moldes das Leis
Complementares 108 e 109, ambas de 2001.
A PREVES é uma fundação que possui personalidade, imagem e cultura própria. Na ins tuição atuam proﬁssionais com habilidades e
caracterís cas dis ntas que se complementam
no obje vo de prestar um melhor atendimento e
orientação aos par cipantes e assis dos.

O empenho da equipe formulou, ainda,
elementos como Valores, Missão e Visão. Estes,
expressam a maneira de pensar e auxiliam na
atuação dentro da Fundação.

Missão
Gerir de forma transparente, responsável
e eﬁciente os recursos previdenciários,
garan ndo um serviço de excelência e uma
comunicação obje va com os par cipantes,
assis dos e patrocinadores, contribuindo
para uma melhor qualidade de vida.

Visão
Ser a referência nacional em gestão de
previdência complementar.

Valores
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

É ca
Comprome mento
Credibilidade
Transparência
Responsabilidade Social

A FUNDAÇÃO

A Fundação de Previdência Complementar do
Estado do Espírito Santo – PREVES foi criada por
meio do Decreto 3.395-R, de 25 de setembro de
2013, sendo publicado no Diário Oﬁcial dos
Poderes do Estado do Espírito Santo em 26 de
setembro de 2013, conforme autorizado pela
LC 711, de 02/09/2013. A Portaria MPS/PREVIC/
DITEC nº 43, de 4 de fevereiro de 2014, foi publicada no DOU em 5 de fevereiro, quando veram
início as a vidades da PREVES.
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O PLANO
PREVES SE
É o nome dado ao Plano de Bene cios dos
Servidores Públicos do Estado do Espírito
Santo tulares de cargo efe vo do Poder Execu vo, incluídas as autarquias e fundações públicas, do Poder Legisla vo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública (denominados
patrocinadores).
O Plano PREVES SE é do po Contribuição
Deﬁnida (CD), isto é, aquele cujos bene cios
programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo acumulado da reserva
individual man da em favor do par cipante,
inclusive na fase do recebimento de benecios, considerando o resultado líquido de sua

aplicação, os valores aportados e os benecios pagos.
Com a adesão ao plano, o servidor tem a
possiblidade de agregar uma aposentadoria
complementar à aposentadoria do IPAJM
(RPPS), obje vando a manutenção da sua
situação ﬁnanceira quando não es ver mais
na a va. Observa-se que, a par r da data da
aprovação do Plano de Bene cios pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC (5 de fevereiro de 2014), o
valor das aposentadorias e pensões por morte
concedidas pelo IPAJM estão limitadas ao teto
do INSS (RGPS).

O PLANO
PREVES CDT
A FUNDAÇÃO

Em março de 2016, com aprovação da
PREVIC, pela Portaria nº 507, de 24 de
setembro de 2015-DOU. A PREVES implementou o plano PREVES CDT.
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O plano é des nado aos servidores públicos, estatutários ou cele stas, ocupantes
exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração
ou de designação temporária, vinculados ao
Poder Execu vo e na Administração Direta e
Indireta, Poder Legisla vo, Poder Judiciário,

Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e
seus respec vos beneﬁciários, sem contrapar da de contribuições previdenciárias desses respec vos entes aos quais os Par cipantes estão vinculados.
O percentual mínimo de contribuição é de
3,0% e não há contrapar da do Estado. Aos
interessados, é permi da a adesão dos bene cios de risco como invalidez ou morte.

BENEFÍCIOS
DE RISCO
Além do bene cio de aposentadoria, os
inscritos na PREVES também podem optar por
uma segurança extra: os bene cios de risco
em caso de morte ou invalidez. A cobertura de
tais bene cios é realizada pela seguradora
Mongeral Aegon e já foram contratados por
mais de 2 mil par cipantes. A adesão aos
Bene cios de Risco signiﬁca uma garan a
adicional para o servidor e sua família na ocorrência de algum imprevisto.

que recebem bene cios previdenciários,
somente 50% são referentes à aposentadoria
normal por tempo de contribuição ou idade.
Os outros 50% são divididos entre aposentadorias por invalidez ou bene cios de pensão
por morte.
Os bene cios de risco podem ser contratados de forma individual, com opções de
planos adequados ao perﬁl dos par cipantes.

Dados do Ins tuto Nacional do Seguro
Social (INSS) mostram que a cada 100 pessoas

A Mongeral Aegon, parceira estratégica da
fundação para administração dos bene cios
de risco, é uma das 10 maiores seguradoras
independentes do país e um dos 10 maiores
grupos de seguros e previdência do mundo,
com atuação em 20 países.

São 185 anos de atuação ininterrupta no
Brasil que acumularam conhecimento para
acompanhar as mudanças dos anseios de
consumo e planejamento ﬁnanceiro das
pessoas.

A FUNDAÇÃO

Mongeral Aegon
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GOVERNANÇA CORPORATIVA GESTÃO 2018
CONSELHO DELIBERATIVO
Órgão máximo da estrutura organizacional, é
responsável pela deﬁnição da polí ca geral de
administração da PREVES e dos seus planos de
bene cios e sua ação é exercida por meio de
estabelecimento de diretrizes e normas gerais de
organização, funcionamento, administração e
operação.
Durante o ano de 2018 foram realizadas 12
reuniões ordinárias e 4 extraordinárias.

ATRIBUIÇÕES
Dentre as diversas atribuições do
Conselho Delibera vo, podemos elencar as
seguintes:
Ÿ Aprovar as propostas de alterações do

Estatuto e dos Regulamentos dos Planos
de Bene cios, bem com a implantação e
a ex nção deles e a re rada de patrocinador;
Ÿ Estabelecer, anualmente e antes do

início do exercício, a polí ca e gestão de

REPRESENTANTES DOS PATROCINADORES:

A FUNDAÇÃO

Adriano Vieira Spessimilli
Presidente do Conselho
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Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut
Conselheira Titular
Pedro Santa Ana Rosa
Conselheiro Suplente
Rodrigo Francisco Teixeira de Miranda
Conselheiro Titular

CERTIFICAÇÃO
Todos os componentes do conselho Delibera vo são cer ﬁcados pela Associação Brasileira das En dades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – ANBIMA ou pelo ICSS - Ins tuto de
Cer ﬁcação Ins tucional e dos Proﬁssionais de
Seguridade Social, ou então estão no prazo de
cer ﬁcação, em conformidade com a Instrução
PREVIC nº 28 de maio de 2016.

inves mentos, plano de aplicação de
recursos e polí cas de alçada da Fundação, para cada um dos seus Planos de
Bene cios, mediante proposta da Diretoria Execu va
Ÿ Deﬁnir e aprovar a polí ca geral de

administração da en dade e de seus
planos de bene cios;
Ÿ Aprovar as demonstrações contábeis,

atuariais, ﬁnanceiras, de bene cios e das
contas da Diretoria Execu va, após a
apreciação por parte do Conselho Fiscal.
REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES
E ASSISTIDOS:
José Adriano Pereira
Conselheiro Titular
Charles Dias de Almeida
Conselheiro Titular
Tiago Luiz Freitas Roque
Conselheiro Suplente
Amanda Gabriel de Oliveira Kiﬀer
Conselheira Titular

GOVERNANÇA CORPORATIVA GESTÃO 2018
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal compõe a estrutura de ﬁscalização da gestão das a vidades da Fundação.
É cons tuído por quatro membros tulares e
respec vos suplentes, sendo dois indicados pelo
Tribunal de Contas e Ministério Público e dois
eleitos pelos par cipantes dos planos admi-

nistrados pela PREVES. Órgão responsável pela
ﬁscalização e pelo controle interno das a vidades da Fundação.
Durante o ano de 2018 foram realizadas 12
reuniões ordinárias e 02 extraordinárias.

CERTIFICAÇÃO

ATRIBUIÇÕES
Dentre as diversas atribuições do
Conselho Fiscal, podemos elencar as seguintes:
Ÿ Examinar as demonstrações contáveis

mensais da Fundação, manifestando-se
por meio de Parecer circunstanciado,
contendo as conclusões dos exames
efetuados;
Ÿ Examinar o controle interno, apontar

irregularidades e sugerir medidas saneadoras, consubstanciadas por intermédio
de recomendações a serem encaminhadas ao Conselho Delibera vo;
REPRESENTANTES DOS PATROCINADORES:
Ricardo Cassa Monteiro
Conselheiro Titular
Rosalina Frassi de Souza
Conselheira Titular
Cristina Weber Ambrósio
Conselheira Suplente

Ins tucional e dos Proﬁssionais de Seguridade
Social, ou então estão no prazo de cer ﬁcação,
em conformidade com a Instrução PREVIC nº 28
de 12 de maio de 2016.

Ÿ Zelar pelo ﬁel cumprimento da legislação

e regulamentação per nente, do Estatuto Social e das demais normas da Fundação e pela correta atuação dos órgãos
da administração, diligenciando para
que cumpram todas as suas funções
estatutárias;
Ÿ Comunicar ao Conselho Delibera vo fa-

tos relevantes que apurar no exercício de
suas atribuições, como também as
eventuais irregularidades apuradas,
recomendando, se cabível, medidas
saneadoras;
Ÿ Lavrar as atas e reduzir a termos os resul-

tados dos exames procedidos.

REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES
E ASSISTIDOS:
Giuliano Medina Silva
Presidente do Conselho
Fabrício Ferraz Pêgo
Conselheiro Titular
André Giestas Ferreira
Conselheiro Suplente

A FUNDAÇÃO

Todos os componentes do Conselho Fiscal são
cer ﬁcados pela Associação Brasileira das
En dades dos Mercados Financeiro e de Capitais
ANBIMA ou pelo ICSS do Ins tuto de Cer ﬁcação
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GOVERNANÇA CORPORATIVA GESTÃO 2018
DIRETORIA EXECUTIVA
Órgão de administração e gestão da PREVES, é
responsável pela execução das diretrizes e da
polí ca de administração estabelecidas pelo

Conselho Delibera vo.
Para melhor qualidade de gestão, as reuniões
de diretoria ocorrem semanalmente.

COMPOSIÇÃO
Diretor-Presidente
Alexandre Wernersbach Neves
Formado em Administração pela Funda-ção
Mineira de Educação e Cultura (FUMEC – Belo
Horizonte), com especialização em Gestão
Financeira pelo Ins tuto de Mercado de
Capitais (IMEC – Rio de Janeiro) e; mestrado
em Administração Estratégica com ênfase em
Finanças e Contabilidade pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG – Belo
Horizonte). Possui cer ﬁcação ICSS.
Atuou como Diretor Administra voﬁnanceiro da Companhia de Desenvolvi-

Diretor de Inves mentos
Gil Pimentel de Azeredo

A FUNDAÇÃO

Natural de Vila Velha, desempenhou o cargo
de Gerente de Inves mentos na Fundação
Banestes de Seguridade Social, onde acumulou experiência em previdência complementar por quase 10 anos. Entre 2009 e 2012,
par cipou do Comitê de Inves mentos da
Banestes Seguros;
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Atualmente é servidor público do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na

No segundo semestre de 2018, o Conselho Delibera vo conduziu o processo de escolha de proﬁs-sional
para a Diretoria de Administração, apon-tando o

mento de Vitória – CDV, Diretor Técnico do
Ins tuto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo – IPAJM e Gestor de
Projeto da Previdência Complementar do
Estado do Espírito Santo na qualidade de
Assessor Especial da Secretaria de Estado de
Governo.
Ocupa uma cadeira como Conselheiro do
Conselho Nacional de Dirigentes de Regime
Próprio de Previdência Social – CONAPREV. Na
PREVES, também responde como Diretor de
Seguridade e como Diretor de Administra-ção
até dezembro de 2018.

função de Analista Administra vo – Economia, cedido pelo mesmo para atuar como
Diretor de Inves mentos da PREVES;
Formado em Ciências Econômicas pela
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
e pós-graduado em Controladoria e Finanças
pela FUCAPE, possui cer ﬁcação ANBIMA –
CPA-20, diploma de Gestor Previdenciário
pela ANAPAR (Associação Nacional dos
Par cipantes de Fundos de Pensão), e
cer ﬁcação de Agente de Inves mento.

nome de Maria Leila Casagrande, que tomou posse
em 02 de janeiro de 2019, após ter o nome
homologado pela Previc.

Estrutura Organizacional
quadro pessoal
Em dezembro de 2018, a PREVES nha em seu quadro de pessoal 10 funcionários.

Organograma
Conselho
Deliberativo

Conselho
Fiscal

Diretoria
Executiva

Assessoria da
Presidência

Diretor
Presidente

Diretoria de
Administração

Diretoria de
Seguridade

CAPACITAÇÃO
Para o aprimoramento das competências dos
seus servidores, a PREVES es mulou a par cipação em diversos cursos de capacitação.

Diretoria de
Investimentos

- ENAPC: Encontro Nacional de Advogados das
En dades Fechadas de Previdência Complementar;
- Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação;

Entre eles destacam-se:

- 1º CONAPRESP: Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos;

AGREGANDO VALORES
A PREVES buscando as melhores prá cas em
Previdência Complementar e a troca de experiência com outros fundos de pensão, possui um
representante no Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social
– CONAPREV. Uma en dade associa va civil, sem
ﬁns lucra vos, composta por representantes de

- 39° Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada;
- 13º Encontro Nacional de Advogados das
En dades Fechadas de Previdência Complementar.

órgãos ou en dades responsáveis pela gestão dos
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS da
União, dos estados e do Distrito Federal, além de
representantes dos municípios.
Também possui representação, no cargo de
Direção, na Regional Sudeste da Associação Brasileira das En dades Fechadas de Previdência
Social – ABRAPP.

A FUNDAÇÃO

- CONANCEP 2018: Congresso Nacional dos Contadores de Fundos de Pensão;
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PREVES EM NÚMEROS
DADOS ATUARIAIS
Anualmente, no encerramento do exercício, é
realizada a avaliação atuarial do plano previdenciário administrado pela PREVES.
A avaliação atuarial trata de estudos atuariais
sobre o plano de bene cio a ﬁm de analisar o
nível de reservas e a situação ﬁnanceira atuarial.
Encontram-se nas páginas 50 a 64 deste relatório

os Pareceres Atuariais elaborados pela CONDE
Consultoria Atuarial.
O estudo, conforme previsto no ar go 18 da Lei
Complementar 109/201, também tem como
obje vo dimensionar os valores de reservas para
estabelecer o Plano Anual de Custeio¹.

PREVES EM NÚMEROS

1. Plano Anual de Custeio: documento elaborado por
atuário, aprovado pelo Conselho Delibera vo. Observa
premissas regimes ﬁnanceiros e métodos de ﬁnanciamento
previstos na legislação e designa o ﬂuxo de contribuições
necessárias ao sustento dos bene cios previstos a ﬁm de
manter o equilíbrio dos planos.
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PREVES EM NÚMEROS

MASCULINO
2.244

FEMININO
1.920

TOTAL: 4.164

PREVES EM NÚMEROS

PERFIL TOTAL DOS PARTICIPANTES
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
REFERÊNCIA DEZ/ 2018

DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
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REFERÊNCIA DEZ/ 2018

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR
PLANO DE BENEFÍCIOS - PREVES SE
REFERÊNCIA DEZ/ 2018

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR
PLANO DE BENEFÍCIOS - PREVES CDT
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERÊNCIA DEZ/ 2018
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO
DE BENEFÍCIO PREVES SE
REFERÊNCIA DEZ/ 2018

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO
DE BENEFÍCIO PREVES CDT
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERÊNCIA DEZ/ 2018
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO
PLANO DE BENEFÍCIOS - PREVES SE
REFERÊNCIA DEZ/ 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO
PLANO DE BENEFÍCIOS - PREVES CDT
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERÊNCIA DEZ/ 2018
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA

DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERÊNCIA DEZ/ 2018
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
A Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Espírito Santo - PREVES, ins tuída
pela Lei Complementar Estadual nº 711 de 09
de setembro de 2013 e suas alterações, teve
seu plano PREVES SE aprovado pela Portaria nº
43, de 04 de fevereiro de 2014 da PREVIC/
DITEC, sendo publicado no Diário Oﬁcial da
União em 05 de fevereiro de 2014.
Por ser uma en dade fechada de previdência complementar, sem ﬁns lucra vos, obedece às normas expedidas pelo Ministério da
Previdência Social – MPS, através do Conselho
Nacional de Previdência Complementar –
CNPC, da Secretaria de Polí cas de Previdência
Complementar – SPPC e da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar PREVIC e das resoluções especíﬁcas do
Conselho Monetário Nacional.
Cons tuída como pessoa jurídica de direito
privado, tem como ﬁnalidade administrar e
executar planos de bene cio de caráter previdenciário complementar, estruturados na modalidade de contribuição deﬁnida, nos termos
das Leis Complementares Federais nos 108 e
109, ambas de 29 de maio de 2001.
Os recursos que a en dade dispõe para o
cumprimento de seus obje vos são representados por contribuições de seus patrocinadores e par cipantes, como também rendimentos resultantes das aplicações dessas
contribuições. A Fundação aplica seus recursos
ﬁnanceiros integralmente no país e não distribui lucro ou par cipações de seus resultados.
As aplicações ﬁnanceiras obedecem às regras
ﬁxadas pela Resolução CMN nº. 3.792, de 24 de

setembro de 2009, publicada no Diário Oﬁcial
da União de 28 de setembro de 2009, e suas
alterações. A escrituração contábil é centralizada na sede e está registrada em livros obrigatórios, reves da das formalidades legais,
capazes de assegurar sua exa dão.
O Plano de Bene cios dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – PREVES SE –
está registrado na PREVIC, no Cadastro Nacional de Plano de Bene cio (CNPB), sob o número 2014000311. Sigla do Plano: PREVES SE a vo
desde 05 de fevereiro de 2014.
O Plano de Bene cios dos Servidores e Empregados de Cargo em Comissão e Designação
Temporária do Estado do Espírito Santo PREVES CDT – está registrado na PREVIC com
CNPB nº 2015.0012-47, a vo desde 25 de
setembro de 2015 e recebeu as primeiras contribuições no mês de abril de 2016.

2. Apresentação das demonstrações
contábeis
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as prá cas contábeis em vigor no Brasil e em observância à ITG
2001, aprovada pela Resolução CFC n ° 1.272 de
22 de janeiro de 2010, Resolução MPAS/CNPC
n° 12, de 19 de agosto de 2013 e Instrução SPC
n° 34, de 24 de setembro de 2009.
De acordo com o que consta no item 17,
ANEXO C - NORMAS GERAIS, da Resolução
MPAS/ CNPC n° 12, de 19 de agosto de 2013,
foram ins tuídos para apresentação anual,
pelas En dades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, os seguintes demonstra vos
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contábeis, pareceres e manifestação referentes ao exercício social:

ma va MPAS/SPC nº 34, de 24 de setembro de
2009 e são resumidas a seguir:

a) Balanço Patrimonial Consolidado compara vo com o exercício anterior;
b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) compara va com o exercício anterior;
c) Demonstração do Plano de Gestão Administra va – DPGA (consolidada) compara va com o exercício anterior;
d) Demonstração do A vo Líquido – DAL
(por plano de bene cio previdencial)
compara va com exercício anterior;
e) Demonstração da Mutação do A vo
Líquido – DMAL (por plano de bene cio
previdencial) compara va com exercício
anterior;
f) Demonstração das Provisões Técnicas do
Plano – DPT (por plano de bene cio
previdencial) compara va com o exercício anterior;
g) Notas Explica vas às Demonstrações
Contábeis consolidadas;
h) Parecer dos Auditores Independentes;
i) Parecer do Atuário rela vo a cada plano
de bene cios previdencial;
j) Parecer do Conselho Fiscal; e
k) Manifestação do Conselho Delibera vo
com aprovação das Demonstrações
Contábeis.

As adições, contribuições previdenciárias e
deduções, pagamento de bene cios são
registradas por regime de caixa desde janeiro
de 2017. As receitas e despesas do PGA, as
rendas/variações posi vas e as deduções/
variações nega vas da gestão de inves mentos são registradas pelo regime de competência desde a cons tuição a en dade.

3. Sumário das Principais Prá cas Contábeis Adotadas
As principais prá cas adotadas pela en dade estão em conformidade com o item II –
Procedimentos Operacionais, do Anexo A –
Normas Complementares, da Instrução Nor-

Os fundos de inves mentos são registrados
pelo custo de aquisição, deduzidos das despesas diretas incorridas, reﬂe das na cota diária. A mensuração destas cotas segue conforme determinação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Os registros das despesas administra vas
são realizados no Plano de Gestão Administra va – PGA, por meio de sistema de alocações diretas, combinadas com rateios de despesas comuns à gestão previdencial e de invesmentos.

4. Gestão Previdencial
Para os planos em que seja patrocinador o
Estado do Espírito Santo, o valor da contribuição do patrocinador não poderá exceder à do
par cipante, limitada a 8,5% (oito e meio por
cento) sobre a parcela de sua remuneração
que exceder o limite máximo de bene cios do
Regime Geral de Previdência Social, como
deﬁnida no § 3º do ar go 25 da Lei Complementar 711/2013 e suas alterações, podendo
o par cipante aumentar faculta vamente seu
percentual de contribuição, sem contrapar da
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A par cipação nos planos administrados
pela PREVES tem a alíquota mínima de 3%
(três por cento), em conformidade com o Regulamento de cada plano de bene cios, todos
aprovados pela PREVIC.
O Custeio de cada um dos Planos de Benecios determina que os Par cipantes A vos,
Par cipantes A vos Faculta vos, Par cipantes
Autopatrocinados e Par cipantes CDT possam
escolher a alíquota de contribuição básica e
faculta va, conforme o caso, incidente sobre o
salário par cipação, observado o percentual
mínimo ﬁxado no referido plano de custeio e
no regulamento do plano de bene cios.
O Par cipante A vo, o Par cipante A vo
Faculta vo, o Autopatrocinado, o Assis do, o
Par cipante A vo Faculta vo Anterior e o Parcipante CDT podem aderir ao Aporte Adicional de Invalidez, ou Aporte Adicional de Morte,
ou Bene cio de Pecúlio por Morte, que é contratado de forma isolada pela Fundação com
a companhia seguradora (Mongeral Aegon),
e custeado de forma individualizada pelo Par cipante e Patrocinador, este úl mo até o limite
previsto no Plano de Custeio, somente gerando
direito enquanto vigente a contratação.

4.1. Contribuições Mensais PREVES SE
O PREVES SE é man do pelas seguintes
fontes de receitas (valores de contribuições
previdenciais normais e faculta vas mensais devidas pelos patrocinadores, quando
houver, e par cipantes, entre outras):

I - Contribuições de Par cipantes e Assis dos:
a) contribuições normais obrigatórias e
mensais efetuadas pelos Par cipantes
A vos, Par cipantes A vos Faculta vos, Autopatrocinados e Par cipantes
A vos Faculta vos Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual
sobre os seus respec vos Salários de
Par cipação, de acordo com o Plano
Anual de Custeio;
b) contribuições faculta vas dos Par cipantes A vos, Par cipantes A vos
Faculta vos, Autopatrocinados, Optantes ou Par cipantes A vos Facultavos Anteriores, sem contrapar da do
Patrocinador, de caráter voluntário, de
periodicidade esporádica, em moeda
corrente nacional, com valor deﬁnido
livremente pelo Par cipante, observado o limite mínimo de 1% (um por
cento) do respec vo Salário de Par cipação e não inferior a 1/6 (um sexto)
da URPSE;
c) contribuições mensais opcionais dos
Par cipantes A vos, Par cipantes A vos Faculta vos, Autopatrocinados,
Assis dos ou Par cipantes A vos Faculta vos Anteriores, apuradas pela
aplicação de percentual sobre os
respec vos Salários de Par cipação
ou sobre os respec vos bene cios,
conforme o caso, ou mesmo ﬁxadas
em reais, des nadas a custear os
Bene cios de Risco, de acordo com o
Plano Anual de Custeio, limitadas a 1%
(um por cento) sobre o Salário de
Par cipação. O que exceder o limite
de 1% (um por cento) será integral-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BEIS

correspondente do patrocinador.

22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BEIS

mente custeado pelo par cipante
através de contribuição adicional;
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d) contribuições mensais opcionais dos
Par cipantes A vos, Par cipantes A vos Faculta vos, Autopatrocinados,
Assis dos ou Par cipantes A vos
Faculta vos Anteriores, apuradas pela
aplicação de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação ou
sobre os respec vos bene cios, conforme o caso, ou mesmo ﬁxadas em
reais, des nadas a cons tuir o Fundo
de Sobrevivência, de acordo com o
Plano Anual de Custeio, limitadas a 1%
(um por cento) sobre o Salário de Parcipação. Através e contribuições adicionais o par cipante poderá des nar
recursos ao Fundo de Sobrevivência;
e) contribuições mensais dos Par cipantes A vos, Par cipantes A vos Faculta vos, Autopatrocinados, Optantes,
Assis dos e dos Par cipantes A vos
Faculta vos Anteriores, apura-das
pela aplicação de percentual sobre os
respec vos Salários de Par cipação ou
sobre as contribuições ou sobre os
respec vos bene cios, conforme o caso, des nadas a custear as Despesas
Administra vas, de acordo com o Plano Anual de Custeio.

II - Contribuições de Patrocinadores:
a) contribuições normais obrigatórias e
mensais efetuadas pelos Patrocinadores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respec vos Salários
de Par cipação dos Par cipantes A -

vos a ele vinculados, de forma paritária, de acordo com o Plano Anual de
Custeio, até o limite estabelecido neste Regulamento;
b) contribuições mensais efetuadas pelos Patrocinadores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação, conforme o caso, ou mesmo ﬁxadas em
reais, des nadas a cons tuir o Fundo
de Sobrevivência, de acordo com o
Plano Anual de Custeio, de forma paritária ao par cipante e limitada a 1%
sobre o Salário de Par cipação;
c) contribuições mensais efetuadas pelos Patrocinadores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação ou sobre
os respec vos bene cios, conforme o
caso, ou mesmo ﬁxadas em reais, desnadas a custear os Bene cios de
Risco, de acordo com o Plano Anual de
Custeio, de forma paritária ao par cipante e limitada a 1% sobre o Salário
de Par cipação;
d) contribuições mensais dos Patrocinadores apuradas pela aplicação de percentual sobre os Salários de Par cipação ou sobre as contribuições ou sobre
os respec vos bene cios dos Par cipantes A vos a ele vinculados, desnadas a custear as Despesas Administra vas, de acordo com o Plano
Anual de Custeio, até o limite estabelecido neste Regulamento.
III - Valores recebidos de en dades abertas
ou fechadas de previdência complementar,

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
IV - Contribuições a tulo de Joia para
cobertura de bene cio de risco ou sobrevivência, se com a inscrição do Par cipante
ou de seu Beneﬁciário resultar desequilíbrio no Plano de Bene cio, atuarialmente
iden ﬁcado;
V - Rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a IV
deste ar go;
VI - Importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos recursos garan dores do plano de bene cios
e des nadas à cobertura das despesas administra vas, observado o Plano Anual de
Custeio e o limite estabelecido na legislação; e
VII - Outras contribuições que sejam verdas ao plano, inclusive na forma de contribuições especiais, legados, doações de
qualquer natureza, cuja des nação será o
Fundo Cole vo.

4.2. Contribuições Mensais PREVES CDT
O PREVES CDT é man do pelas seguintes
fontes de receitas (valores de contribuições
previdenciais normais e faculta vas mensais devidas pelos par cipantes, entre
outras):
I - Contribuições de Par cipantes e Assisdos:
a) contribuições normais obrigatórias e

mensais efetuadas pelos Par cipantes
CDT e Autopatrocinados, sem contrapar da do Patrocinador Averbador,
apuradas pela aplicação de percentual
sobre os seus respec vos Salários de
Par cipação, de acordo com o Plano
Anual de Custeio;
b) contribuições faculta vas dos Par cipantes CDT e Autopatrocinados sem
contrapar da do Patrocinador Averbador, de caráter voluntário, de periodicidade esporádica, em moeda corrente nacional, ou mesmo ﬁxadas em
percentual do respec vo Salário de
Par cipação, com valor deﬁnido livremente pelo Par cipante, observado o
limite mínimo de 1% (um por cento)
do respec vo Salário de Par cipação e
não inferior a 1/6 (um sexto) da
URPCDT;
c) contribuições mensais opcionais dos
Par cipantes CDT, Autopatrocinados
ou Assis dos apuradas pela aplicação
de percentual sobre os respec vos
Salários de Par cipação ou sobre os
respec vos bene cios, conforme o
caso, ou mesmo ﬁxadas em reais, desnadas a custear os Bene cios de
Risco, de acordo com o Plano Anual de
Custeio;
d) contribuições mensais dos Par cipantes CDT, Autopatrocinados e dos
Assis dos, apuradas pela aplicação de
percentual sobre os respec vos
Salários de Par cipação ou sobre as
contribuições ou sobre os respec vos
bene cios, conforme o caso, des -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BEIS

oriundos do ins tuto da portabilidade;

24

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
nadas a custear as Despesas Administra vas, de acordo com o Plano Anual
de Custeio.
II - Valores recebidos de en dades abertas ou fechadas de previdência complementar, oriundos do ins tuto da portabilidade;
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III - Rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a II
deste ar go;
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IV - Importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos recursos garan dores do plano de bene cios e des nadas à cobertura das despesas
administra vas, observado o Plano Anual
de Custeio e o limite estabelecido na legislação; e
V - Outras contribuições que sejam ver das ao plano, inclusive na forma de contribuições especiais, legados, doações de
qualquer natureza, cuja des nação será o
Fundo Cole vo.

5. Exigível Operacional
O Exigível Operacional está subdividido em
Gestão Previdencial, Gestão de Inves mentos
e Gestão Administra va e registra as obrigações decorrentes das operações da Fundação.
No Plano de Gestão Administra va – PGA estão
registrados os compromissos a pagar, per nentes a administração dos respec vos Planos,
principalmente no que se refere aos impostos e
encargos a pagar incidentes sobre a folha de
pagamento. Neste grupo consta o valor do

aporte do Governo do Estado do Espírito Santo
para início das a vidades da PREVES. O aporte
foi no valor total de 20 milhões de reais, recebidos em 2014 a tulo de adiantamento de contribuições do patrocinador, que são des nados
à cobertura de despesas administra vas enquanto a Fundação não apresentar reservas suﬁcientes para tais.
De acordo com o § 2º do Art. 31 da LC 711/
2013, “o aporte será compensado com as
contribuições patronais do Poder Execu vo,
atualizado pela variação do Valor de Referência
do Tesouro Estadual – VRTE, a par r do 15º
(décimo quinto) ano de funcionamento ou do
momento em que a Fundação ob ver receitas
maiores que as despesas, possibilitando o
reembolso sem prejuízo da operação previdenciária, dos dois o que vier primeiro”. A divulgação da VRTE anual acontece todo ano geralmente em dezembro para aplicação no ano seguinte, com o devido reconhecimento no mês
de janeiro de cada exercício.
Nesse contexto, provisionamos a correção
do aporte pela atualização da VRTE 2018 a
tulo de variação monetária passiva sobre o
saldo do aporte em janeiro de 2018. Sem prejuízo às normas contábeis, o valor do aporte
u lizado para cobertura do saldo que deixaria o
Plano de Gestão Administra va nega vo durante o período foi reconhecido como Receita
Antecipada no resultado do PGA, para fazer
frente ao cumprimento das despesas administra vas do período.

6. Exigível Con ngencial
6.1 Gestão Administra va – PIS/COFINS
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6.2 Gestão Previdenciária – Ações Propostas por Par cipantes
Atualmente, existem 12 ações propostas
por par cipantes ou por associações contra
a PREVES e com possibilidade de perda para
a en dade. Todas tratam da mesma matéria: os par cipantes almejam permanecer
no regime previdenciário pretérito. Todas
estão em fase processual instrutória para
serem proferidas as respec vas sentenças,
que poderão ou não concluir pela condenação da PREVES.

6.3 Prá cas Contábeis
- Depósitos Judiciais / Recursais: representa
o total depositado em juízo rela vo às conngências da Gestão Administra va.
- Exigível Con ngencial: representa as provisões para PIS e COFINS que estão sendo
discu dos judicialmente pela PREVES;

6.4 Despesas Administra vas/Fundo Administra vo
Ainda seguindo a tendência do período anterior, observou-se durante o ano de 2018
uma manutenção do Fundo Administra vo,
que deve corresponder, no mínimo, ao valor
do permanente. O mo vo que levou à manutenção sem que houvesse um crescimento signiﬁca vo do fundo administra vo foi
principalmente uma rentabilidade menos
expressiva do ﬂuxo de inves mentos do
PGA. Entretanto, também foi observado no
ano de 2018 uma diminuição das despesas
administra vas que cresceram no período
anterior devido, principalmente, à mudança
da sede administra va da PREVES que
ocorreu em fevereiro/2018.

7. Provisões Matemá cas
As provisões matemá cas são determinadas em bases atuariais, segundo cálculos
efetuados por atuário contratado pela Fundação e representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício, oriundos de
bene cios concedidos e a conceder a par cipantes, assis dos e seus beneﬁciários.
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O saldo de R$ 673 mil (2017 R$ 507 mil)
representa a provisão rela va a ação judicial
que a PREVES impetrou através do Mandado de Segurança n.º 0112239-93.2014.4.02.
5001 contra o Delegado da Receita Federal
no Espírito Santo, visando garan r o direito
líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento das contribuições PIS/COFINS, por
ser uma En dade Fechada de Previdência
Complementar que não possui faturamento
ou receita bruta. A PREVES vêm depositando judicialmente os valores discu dos. Tais
valores representam no ﬁnal do exercício R$
656 mil (2017 R$ 496 mil) e estão registrados
em contas especíﬁcas do A vo da Gestão
Administra va. Atualmente o processo judicial nº 0112 239-93.2014.4.02.5001 encontra-se concluso com o relator do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desde 31 de
março de 2015 até os dias de hoje. No que
tange a ação Ordinária nº 0006554-29.2016.
4.02.5001 que tramita na 6ª Vara Federal
Cível, foi interposto recurso especial em 01/
2018, sendo a situação atual em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
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8. Custeio Administra vo:
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As despesas administra vas são custeadas
através de Taxa de Carregamento (6%), incidente sobre a contribuição ou bene cio do par cipante, conforme limites exarados na CGPC 29/
2009. Em função do início das operações da
PREVES terem ocorrido após a vigência da Resolução mencionada, seria possível também,
pelo prazo de 60 meses a contar do início das
a vidades, a u lização da taxa de administração como fonte de custeio. Durante o ano de
2018, assim como os anos anteriores, a PREVES
não fez u lização da taxa de administração, que
é limitada a 1% ao ano incidente sobre o montante dos recursos garan dores dos planos de
bene cios, maximizando o retorno sobre os inves mentos dos par cipantes.
A PREVES recebeu antecipação de contribuição patronal des nada ao seu início de funcionamento. Este recurso, conforme previsto na
LC 711/13, é des nado ao pagamento do custeio administra vo e/ou bene cio de risco dos
par cipantes dos planos administrados pela
En dade.
Os valores do aporte recebido a tulo de
antecipação foram aplicados para garan r
rentabilidade necessária ao crescimento e desenvolvimento da ins tuição em suas a vidades, deduzindo o valor das despesas ocorridas
durante o período.
Em observância aos indicadores de Gestão
Administra va e aos limites para custeio administra vo das en dades fechadas de previdência complementar disciplinados pela Lei Complementar 108/2001 e regulamentado pela
Resolução CGPC 29/2009, que estabelece no

seu ar go 9º um prazo de 60 (sessenta) meses
para o enquadramento nos limites legais, a Endade encontra-se enquadrada.

9. Apresentação dos efeitos da consolidação:
Conforme Instrução nº 34 - itens 5 e 6 do
anexo A, e suas alterações, ao ﬁnal de cada
mês, a EFPC deve registrar nas contas “Par cipação no Plano de Gestão Administra va”, no
a vo, e “Par cipação no Fundo Administra vo
do PGA”, no passivo, a parcela equivalente à
par cipação de cada plano de bene cio
previdenciário no fundo administra vo registrado no PGA.
Em contrapar da, a parcela do fundo administra vo que cabe a cada plano de bene cios
também é registrada na gestão previdencial do
respec vo plano de bene cios previdenciários
em contas do a vo e passivo, anulando assim o
efeito do fundo administra vo na elaboração
das demonstrações consolidadas, permanecendo apenas o saldo do fundo administra vo
no PGA.

10. Gestão de Inves mentos:
Em 31.12.2018, os planos administrados
pela PREVES estavam em consonância com as
regras deﬁnidas pela Resolução CMN nº. 4.661,
de 25/05/2018, e suas alterações. Conforme
observamos nos quadros demonstra vos
abaixo, para o Plano PREVES SE, o PREVES CDT e
também para o PGA, todos demonstrados em
R$ mil:
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Em atendimento à Resolução CGPC nº 4, de
30/01/02, os tulos e valores mobiliários foram
classiﬁcados como tulos para negociação. Entende-se por tulos para negociação quando são
adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer,
os quais devem ser avaliados ao valor provável de
realização.
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Tais tulos são avaliados diariamente a valor
de mercado e seus efeitos reconhecidos em conta especíﬁca na demonstração de resultados.
Para a preciﬁcação dos a vos ﬁnanceiros, a Fundação adota a marcação a mercado, seguindo os
procedimentos acordados com o agente custodiante. A metodologia u lizada pela ins tuição
ﬁnanceira custodiante está detalhada no seu
Manual de Preciﬁcação de A vos e foi disponibilizada à PREVES. Em 31/12/2018 os tulos estavam assim classiﬁcados (R$ mil):

Ao ﬁnal de 2018 a PREVES man nha contrato
com o Santander, credenciado na Comissão de
Valores Mobiliários, para atuar como agente
custodiante e responsável pelo ﬂuxo de pagamentos e recebimentos rela vos às operações
nos segmentos de renda ﬁxa e renda variável.
A gestão dos inves mentos pode ser exercida
pela própria En dade e por terceiros, observando o que dispõe sua Polí ca de Inves mento,
devidamente aprovada pelo Conselho Deliberavo. Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a gestão dos inves mentos foi
exercida de maneira mista, ou seja: uma parte
dos inves mentos foi realizada de maneira direta
(caso do tulo público presente na carteira),
outra parte foi direcionada a fundos de inves mentos sob condomínio aberto, após criterioso
processo de seleção.
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para ﬁns de comparação de dados. Para ﬁns
de registro, citaremos a seguir as alterações
dos nomes que estão em vigor em nossos
balancetes desde o fechamento de janeiro de
2019:
O Fundo Brasil Plural FIC FIA passa a se chamar
Occam FIC de FIA;

Já a rentabilidade do PREVES CDT ﬁcou em
6,0%, frente a meta ﬁnanceira de IPCA + 4,5% a.a.
ﬁcou em 8,4%.

O Fundo Modal Ins tucional FI Mul mercado
passa a se chamar Novus Capital Ins tucional
Mul mercado.
Alexandre Wernersbach Neves
Diretor Presidente
CPF: 625.650.016-49

Gil Pimentel de Azeredo
Diretor de Investimentos
CPF: 071.763.967-36

Maria Leila Casagrande
Diretora de Administração
CPF: 005.259.757-13

Waleska Fromholz Madi
Contadora CRCES 018.821/O-4
CPF: 105.689.207-24

11. Outros Fatos Relevantes
11.1 No exercício de 2014 foram publicadas
as Resoluções MPS/CNPC nº 15 e 16 e as
mesmas divulgadas no dia 19/11/2014. Essas
Resoluções trouxeram novos procedimentos
referente ao cálculo da taxa de juros. As
En dades com tulos públicos marcados na
curva são obrigadas a par r de 01 de janeiro
de 2015 a realizarem a avaliação desses a vos
pela Taxa de Juros Parâmetro – TJP, a qual a
variação dependerá da Dura on do Plano.
Como a PREVES não possui tulos públicos
marcados na curva essa resolução não se aplica a en dade.
11.2 Observa-se também que no ﬁnal de
2018 alguns Gestores passaram por mudanças estruturais. Tais mudanças ocasionaram
na alteração do nome dos Fundos. Entretanto,
optamos por manter a nomenclatura anterior

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ BEIS

A rentabilidade auferida pela carteira de inves mentos do Plano PREVES SE no exercício
social de 2018, a ngiu 6,7%, enquanto a meta
ﬁnanceira de IPCA + 4,5% a.a., ﬁcou em 8,4%.

O Fundo Gap Long Short FI Mul mercado
passa a se chamar Sharp Long Short FI Mul mercado;
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Opinião

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Examinamos as demonstrações contábeis da
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES, que
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respec vas
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administra va, bem como as demonstrações individuais
por plano de bene cio do a vo líquido, da mutação do a vo líquido e das provisões técnicas do
plano de bene cios, para o exercício ﬁndo nessa
data, bem como as correspondentes notas explica vas, incluindo o resumo das principais polí cas contábeis.
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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de
bene cio acima referidas apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição
patrimonial e ﬁnanceira consolidadas da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES, e individual
por plano de bene cio em 31 de dezembro de
2018 e o desempenho consolidado e por plano
de bene cio de suas operações para o exercício
ﬁndo nessa data, de acordo com as prá cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às En dades
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência
Complementar - CNPC.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Assim como, nossas responsabilidades estão em
conformidade com tais normas, descritas na
seção a seguir in tulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES, de
acordo com princípios é cos relevantes
previstos no Código de É ca Proﬁssional do
Contador e nas normas proﬁssionais emi das
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades
é cas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria
ob da é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase
Ajuste de Preciﬁcação
Chamamos à atenção para a Nota 11.1, às demonstrações contábeis, a qual descreve que a
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES não
adotou as regras das Resoluções nos 15 e 16, ambas de 19 de novembro de 2014, por não serem
aplicáveis à en dade. Nossa opinião não contém
modiﬁcação relacionada a esse assunto.

Outros assuntos
As demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO – PREVES para o exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas
para ﬁns de comparação, foram anteriormente
por nós auditadas de acordo com as normas de
auditoria vigentes por ocasião da emissão do
relatório em 21 de março de 2018, com uma
opinião sem modiﬁcação sobre essas demonstrações contábeis, com ênfase sobre o mesmo
assunto do parágrafo Ênfase de ‘‘Ajuste de
Preciﬁcação’’, e ênfase sobre evento subsequente relacionado ao Fundo Delta Crédito

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da En dade é responsável
por essas outras informações que compreendem
o Relatório Anual de Informações aos Par cipantes e Assis dos.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório Anual de Informações aos Par cipantes e Assis dos e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório Anual de Informações aos Par cipantes e Assis dos e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento ob do na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório Anual de Informações aos Par cipantes e Assis dos,
somos requeridos a comunicar esse fato. Até a
data de emissão do nosso relatório não havíamos
recebido o Relatório Anual de Informações aos
Par cipantes e Assis dos, pois que este tem previsão de exigibilidade em data posterior à emissão do relatório, sendo o relatório de auditoria,
inclusive, parte do Relatório Anual de Informações aos Par cipantes e Assis dos, pelo que nada temos a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as prá cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às En dades
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permi r a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES con nuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua con nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
PREVES, ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alterna va realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES são
aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis
Nossos obje vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi r relatório de auditoria contendo nossa opinião.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Privado, o qual foi solucionado no exercício de
2018.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garan a de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspec va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte
da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos
ce cismo proﬁssional ao longo da auditoria.
Além disso:
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· Iden ﬁcamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações
falsas intencionais.
· Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o obje vo de expressarmos opinião sobre a
eﬁcácia dos controles internos da En dade.
· Avaliamos a adequação das polí cas contábeis u lizadas e a razoabilidade das es ma -

vas contábeis e respec vas divulgações feitas
pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de con nuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria ob das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida signiﬁca va em relação à capacidade de con nuidade operacional
da En dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respec vas divulgações nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob das
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a En dade
a não mais se manter em con nuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compa vel com o
obje vo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações signiﬁca vas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁca vas
nos controles internos que iden ﬁcamos durante nossos trabalhos.
Porto Alegre, 21 de março de 2019.
EXACTO AUDITORIA S/S
CRC/RS 1544
MARCELO SOUZA MARQUES DO COUTO

PARECER DO CONSELHO FISCAL
cios - DMAL's, as Demonstrações das Provisões
Técnicas do Plano de Bene cios - DPT's, as Notas
Explica vas às Demonstrações Contábeis, todos
rela vos ao exercício de 2018, consubstanciada
pelo Parecer da Conde Consultoria Atuarial, responsável pelos Planos de Bene cios, bem como
pelo Relatório dos Auditores Independentes da
empresa Exacto Auditoria S/S, são de opinião
que tais documentos merecem aprovação.
Vitória-ES, 25 de março de 2019.

Giuliano Medina Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Fabrício Ferraz Pêgo
Conselheiro Titular

Ricardo Cassa Monteiro
Conselheiro Titular

Rosalina Frassi de Souza
Conselheira Titular

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Fundação
de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES, abaixo assinados, no pleno
exercício das atribuições que lhes confere o
Estatuto Social da en dade, em atendimento à
Resolução CNPC nº 12, de 19 de agosto de 2013,
Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011,
e a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de
2009, em conformidade com o item 17, letra 'j',
depois de terem examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrimônio
Social - DMPS, a Demonstração do Plano de
Gestão Administra va (Consolidada) - DPGA, as
Demonstrações do A vo Líquido por Plano de
Bene cios - DAL's, as Demonstrações da
Mutação do A vo Líquido por Plano de Bene -
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Delibera vo da
Fundação de Previdência Complementar do
Estado do Espírito Santo - PREVES, abaixo assinados, no pleno exercício das atribuições que lhes
confere o Estatuto Social da en dade e depois de
terem examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social –
DMPS, a Demonstração do Plano de Gestão Administra va (Consolidada) – DPGA, as Demonstrações do A vo Líquido por Plano de Bene cios
– DAL's, as Demonstrações da Mutação do A vo
Líquido por Plano de Bene cios – DMAL's, as Demonstrações das Provisões Técnicas do Plano de
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Bene cios – DPT's, as Notas Explica vas às Demonstrações Contábeis, todos rela vos ao exercício de 2018, consubstanciados pelo Parecer da
Conde Consultoria Atuarial, responsável pelos
Planos de Bene cios, bem como pelo Relatório
dos Auditores Independentes da empresa Exacto
Auditoria S/S e acatando o Parecer do Conselho
Fiscal, manifestam sua opinião de aprovação dos
documentos.
Vitória-ES, 27 de março de 2019.

Adriano Vieira Spessimilli
Presidente do Conselho Delibera vo

José Adriano Pereira
Conselheiro Titular

Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut
Conselheira Titular

Charles Dias de Almeida
Conselheiro Titular

Rodrigo Francisco Teixeira de Miranda
Conselheiro Titular

Amanda Gabriel de Oliveira Kiﬀer
Conselheira Titular

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Para o exercício de 2019-2023

1. SOBRE A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE CADA PLANO

As Polí cas de Inves mentos aprovadas pelo
Conselho Delibera vo da PREVES, tanto para os
Planos de Bene cios, quanto para o Plano de
Gestão Administra va, veram por ﬁnalidade
estabelecer os princípios e as diretrizes que devem reger os inves mentos dos recursos conﬁados à PREVES, com vistas a promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre a vos e passivos.
Desta forma, as diretrizes ora estabelecidas
são complementares àquelas deﬁnidas pela Resolução CMN nº 4.661/18, não estando os administradores ou gestores, em nenhuma hipótese,
dispensados de observar as regras de elegibilidade, restrições, limites e demais condições
estabelecidas pela legislação aplicável, ainda que
estas não estejam transcritas na Polí ca de Invesmentos.
Caso haja mudanças na legislação, os inves mentos devem ser adequados à nova regulamentação. Se houver necessidade de negociação de
a vos, a PREVES estabelecerá um plano com critérios e prazos para a realização dessas operações, de forma a garan r a preservação dos recursos, sem prejuízos à rentabilidade dos invesmentos.

A PREVES poderá deixar de monitorar, da
mesma forma, limites e restrições obrigatórios
que eventualmente venham a ser revogados pela
legislação aplicável.
A elaboração da polí ca de inves mento foi
conduzida pela Diretoria Execu va e aprovada
pelo Conselho Delibera vo. As diretrizes deﬁnidas, que entraram em vigor em 1º de janeiro de
2019. No processo de planejamento das polícas, a en dade adotou o horizonte de sessenta
meses, prevendo revisões anuais. Os limites e critérios u lizados decorrem e se fundamentam na
regulamentação do setor, sobretudo na Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018.
A Polí ca de Inves mentos foi divulgada aos
par cipantes por meio eletrônico e está disponível para acesso através do site da PREVES.
Aﬁm de delimitar a abrangência da Polí ca de
Inves mento, as tabelas a seguir detalham alguns pontos relevantes:

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

De acordo com o Ar go 19 da Resolução CMN
nº 4.661, de 25 de maio de 2018, as En dades
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC)
devem deﬁnir uma polí ca de inves mento para
aplicação dos recursos de cada plano por ela administrado. Neste contexto, no dia 11.12.2018 o
Conselho Delibera vo aprovou a Polí ca de Inves mentos dos planos PREVES SE e PREVES CDT,
bem como para o PGA.
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Cabe destacar que o AETQ, de acordo com os
preceitos da Resolução CMN nº 4.661, é o
responsável pela gestão, alocação, supervisão e
acompanhamento dos recursos garan dores de
seus planos e pela prestação de informações
rela vas à aplicação desses recursos, nos termos
dos §§ 5º e 6º do art. 35 da Lei Complementar nº
109, de 2001.

A referida Resolução determina ainda em seu
ar go 9º que a EFPC deverá designar o ARGR ou
comitê responsável pela gestão de riscos,
considerando o seu porte e complexidade,
conforme regulamentação da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc).

2. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A alocação de recursos da PREVES envolve a
implantação de uma estratégia de gestão de
longo prazo, com o intuito de atender às expectavas e às necessidades de retorno, dentro de parâmetro de riscos condizentes. Considerando as
caracterís cas do plano e a estrutura do passivo
atuarial do Plano de Bene cios, a metodologia
pretende implementar estratégias especíﬁcas,
o mizando os inves mentos da PREVES.
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A tabela a seguir (adotada para os dois planos
de bene cios) mostra a alocação obje vo e os
limites de aplicação em cada um dos segmentos
deﬁnidos pela Resolução CMN nº 4.661/18.

portanto, a alocação estratégica dos recursos,
sujeita a movimentos tá cos de acordo com as
condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário
macroeconômico inevitavelmente alteram as expecta vas de retorno dos a vos, bem como suas
vola lidades, o que pode obrigar os administradores do plano a buscar um novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.

A alocação obje vo foi deﬁnida considerando
o cenário macroeconômico e as expecta vas de
mercado vigentes quando da elaboração desta
polí ca de inves mento. Os números reﬂetem,

3. ÍNDICES DE REFERÊNCIA E METAS DE RENTABILIDADE
A Resolução CMN nº 4.661/18 exige que as
en dades fechadas de previdência complementar deﬁnam índices de referência (benchmarks) e
metas de rentabilidade para cada segmento de
aplicação. Assim, foi deﬁnido os seguintes indicadores:
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4. LIMITES DE ALÇADA
Qualquer inves mento com volume ﬁnanceiro superior a 5% (cinco por cento) dos recursos
garan dores estará sujeito à aprovação prévia do
Conselho Delibera vo. Cabe ressaltar que este
controle é feito mensalmente, ou seja, a cada
novo mês mensura-se o volume de inves mento
em cada modalidade, considerando-se as aquisições feitas neste intervalo.

Os inves mentos com volume ﬁnanceiro até
5% (cinco por cento) dos recursos garan dores,
acumulado a cada mês por modalidade de invesmento, estarão sujeitos à aprovação prévia dos
órgãos competentes, conforme quadro a seguir:

5. GESTÃO DOS RECURSOS
O po de administração de recursos adotado
pela PREVES é o Misto (interna e externa), assim
a PREVES pode fazer suas alocações de forma
direta e manter os a vos em sua própria carteira,
ou optar pela alocação dos recursos através de
Fundos de Inves mentos (abertos ou exclusivos).
A opção pela contratação de gestores (Fundos
de Inves mentos) deverá obedecer aos preceitos legais e aos critérios deﬁnidos na Polí ca
de Inves mentos. Em relação à aquisição de cotas e Fundos de Inves mentos, respeitados os
limites legais deﬁnidos para cada categoria de
fundos de inves mentos, os inves mentos em

cotas de fundos de inves mento condominiais
abertos, ﬁcam limitados a 5% (cinco por cento)
do patrimônio líquido do fundo. Adicionalmente,
na gestão dos recursos do PREVES SE deve ser
observado o limite de 20% dos Recursos Garan dores de Reserva Técnica (RGRT) para cada Fundo de Inves mento, enquanto no PREVES CDT
esse limite é de 30% dos RGRT. Caso algum fundo
de inves mentos do qual a PREVES possua cotas
sofra um desenquadramento passivo em relação
aos limites acima citados, cabe à Diretoria Execuva providenciar o reenquadramento ou manifestar posicionamento quanto à alocação no veículo.

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As aplicações ﬁnanceiras que não es verem
claramente deﬁnidas nessa polí ca, e que es verem de acordo com as diretrizes de inves mentos, deverão ser levadas ao Conselho Deliberavo para aprovação. Além disso, qualquer aplicação em novo fundo de inves mento deverá ser
previamente analisada pelo Conselho Deliberavo. Fundos previamente aprovados podem receber aplicações subsequentes, respeitando-se
os limites estabelecidos, sem a necessidade de
nova aprovação.
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6. CONTROLE DE RISCOS
Em linha com o que estabelece o Capítulo II,
"Dos Controles Internos, da Avaliação e Monitoramento de Risco e do Conﬂito de Interesse", da
Resolução CMN nº 4.661/18, a PREVES estabelece nas polí cas de inves mentos quais serão os
critérios, parâmetros e limites de gestão de risco
dos inves mentos. Os procedimentos adotados
buscam estabelecer regras que permitam idenﬁcar, avaliar, controlar e monitorar os diversos
riscos aos quais os recursos do plano estão
expostos.

Os principais riscos observados são:
Risco de Mercado - Depende do comporta-mento do
preço do a vo diante das condições de mercado. Para
entender e medir possíveis perdas devido às ﬂutuações
do mercado é importante iden ﬁcar e quan ﬁcar o mais
cor-retamente possível as vola lidades e correlações
dos fatores que impactam a dinâmica do preço do a vo;
Risco de Liquidez - Decorre da incapacidade de honrar
os compromissos assumidos, resultante do desequilíbrio de caixa gerado pelo descasamento dos prazos de
vencimentos das operações a vas e passivas;
Risco de Crédito - Está relacionado a possíveis perdas
quando um dos contratantes não honra seus compromissos. As perdas podem estar relacionadas aos recursos que não mais serão recebidos;
Risco Legal - Está relacionado a possíveis perdas quando
um contrato não pode ser legal-mente amparado.
Inclui-se riscos de perdas dor documentação insuﬁciente, insolvência, ilegalidade, falta de representa vidade e/ou autoridade por parte de um negociador, etc.
Risco Operacional - Relaciona-se a possíveis perdas
como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerencia-mento e erros humanos.

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Os limites de risco estabelecidos na Polí ca de
Inves mento serão controlados e monitorados
pela PREVES, com o auxílio de consultoria externa. A PREVES zelará pelo cumprimento dos
mesmos e tomará as medidas adequadas caso
sejam veriﬁcadas extrapolações aos limites
estabelecidos.
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7. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA
Os princípios ambientais, sociais e de governança podem ser entendidos como um conjunto
de regras que visam priorizar inves mentos em
companhias que adotam, em suas a vidades ou
através de projetos, polí cas de responsabilidade socioambiental e de boas prá cas de
governança.
A observância dos princípios citados na gestão dos recursos depende, portanto, da adequação do processo de tomada de decisões, de
forma que os administradores da en dade

tenham condições de cumprir regras de inves mento responsável.
Como a PREVES possui uma estrutura enxuta
e focada no controle de riscos, decidiu-se que ao
longo da vigência desta polí ca, os princípios
ambientais, sócias e de governança serão
observados sempre que possível, sem adesão
formal a protocolos e regras. A PREVES procurará
pautar-se por seu entendimento sobre tais
responsabilidades antes de qualquer tomada de
decisão.

8. APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Data da Aprovação: 11 de dezembro de 2018.

Registrado na Ata da 62ª Reunião Ordinária do
Conselho Delibera vo.
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1 . BREVE HISTÓRICO

Para contextualizar melhor a PREVES no cenário das obrigações da previdência complementar,
segue preliminarmente um pequeno histórico da
nossa En dade Fechada de Previdência Complementar:
O Estado do Espírito Santo através da Lei
Complementar nº. 711 de 02 de setembro de
2013, complementada pelas Leis Complementares nº 738, de 23 de dezembro de 2013 e nº
789, de 10 de setembro de 2014, respec vamente, ins tuiu o regime de previdência complementar no âmbito do Estado do Espírito Santo e
autorizou a criação da Fundação de Previdência
Complementar do Estado do Espírito Santo –
PREVES.
A Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, através da Portaria nº
565 de 14 de outubro de 2013, aprovou a constuição e autorizou o funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado
do Espírito Santo – PREVES, como En dade Fechada de Previdência Complementar.

Ainda em relação a PREVIC, através da Portaria nº 43, de 4 de fevereiro de 2014, foi aprovado
o Regulamento do Plano de Bene cios do Estado
do Espírito Santo, a par r desta data foi ﬁxado o
prazo de 180 dias para início de funcionamento
do referido plano. Da mesma forma, em 25.09.
2015, foi publicado a Portaria nº 507, que aprovou o Plano de Bene cios dos Servidores e Empregados de Cargo em Comissão e Designação
Temporária do Estado do Espírito Santo - PREVES
CDT, ﬁxando, também, o prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias para início de funcionamento do
referido plano.
O Patrocinador do Plano de Bene cios dos
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo é
o Governo do Estado do Espirito Santo, através
do Poder Execu vo, do Poder Legisla vo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal
de Contas e da Defensoria Pública.
Em janeiro de 2014 a PREVES recebeu a primeira parcela do aporte efe vado pelo Governo do Estado do Espirito Santo, no valor de R$
10.000.000,00.
Em abril de 2014 recebemos efe vamente
nossas primeiras contribuições previdenciárias.
Finalmente, em agosto de 2014, a tulo de
adiantamento de contribuição, obje vando a cobertura de despesas administra vas e/ou de bene cios de risco, recebemos a segunda e úl ma
parcela do aporte autorizado, totalizando assim
os R$ 20.000.000,00 previstos no Art. 31 da Lei
Complementar nº 711, de 02 de setembro de
2013.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

A PREVES com o intuito de dar transparência e
publicidade em seus atos de gestão para com os
recursos de nossos par cipantes apresenta seu
Demonstra vo de Inves mentos do exercício de
2018. Este documento é uma obrigatoriedade
regulamentada pela Resolução do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar nº 23, de
06 de dezembro de 2006, e compõe-se de um resumo das alocações e do desempenho ob do pela PREVES no exercício de 2018.
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2. ANÁLISE CENÁRIO ECONÔMICO 2018 – DIRETORIA EXECUTIVA
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de maneira tão impactante como ocorreu no movimento denominado “greve dos caminhoneiros”. No ambiente externo a guerra comercial
entre Estados Unidos e China contribuíram para
acentuar as oscilações do dólar e da Bolsa de
Valores.
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No que tange à análise de cenário econômico
o que podemos dizer de 2018 que já não tenha
sido dito? Já em ﬁns de 2017 esperávamos para
2018 um ano de muita vola lidade no mercado
ﬁnanceiro em virtude das eleições nacionais.
Entretanto, não podíamos imaginar que uma manifestação de motoristas poderia “parar” o país

Prudução industrial

Volumes do comércio mundial
PMI de manufatura: novos pedidos

Observando um pouco mais de perto o ambiente externo, a economia global perdeu um
pouco de folego após um forte crescimento no ﬁnal de 2017. Como podemos observar no gráﬁco
acima, a perda de desempenho é reﬂexo tanto de
uma desaceleração da produção industrial,
quanto de uma queda do volume de comércio
mundial.
A guerra comercial entre Estados Unidos e
China foi uma das razões que contribuíram para o

Fonte: h ps://blogs.imf.org/2018/
12/20/5-charts-that-explain-theglobal-economy-in-2018/

desaquecimento da economia global. A tensão
comercial criada aumentou as incertezas dos
agentes e levou a postergação dos inves mentos. Apesar do cenário apresentado, a economia
americana surpreendeu e registrou em 2018
crescimento bem acima do esperado. Enquanto
que as economias emergentes enfrentaram crises em função de apreciação do dólar, elevação
do risco ﬁnanceiro global e da alta vulnerabilidade externa.
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Em 2018 observamos a con nuidade da recuperação da economia brasileira a passos lentos.
O crescimento do PIB acabou decepcionando em
2018, pois ao ﬁnal de 2017 o mercado projetava
uma expansão da economia de aproximadamente 2,7%, entretanto o ano apresentou um
crescimento de apenas 1,1%. Um dos fatores que
prejudicou o desempenho da economia foi a
paralisação provocada pelos caminhoneiros, que
afetou o desempenho da produção e o consequentemente o crescimento do PIB brasileiro.
Desta forma, o ambiente de caos com a
paralisação em maio acabou antecipando as
incertezas com relação à eleição que seria realizada meses depois. Apesar dos vários choques
ocorridos durante o ano de 2018, o ano não foi
marcado só por no cias nega vas, a inﬂação oﬁcial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o
ano de 2018 (em 3,75%) abaixo do centro da
meta. Esse comportamento da inﬂação permi u
ao Banco Central manter no decorrer do ano a
taxa de juros na mínima histórica de 6,5% a.a..
Diante o cenário apresentado, a PREVES
optou por dar con nuidade à suas alocações com
uma boa dose de conservadorismo. Em nossa
análise, o cenário de queda de taxa de juros connuaria a favorecer a gestão dos fundos mul mercados, entretanto, a grande vola lidade dos
mercados e o impacto nega vo da greve dos
caminhoneiros fez com que muitos gestores “errassem a mão” e apresentassem desempenhos
abaixo do esperado no decorrer do ano. Em 2018
priorizamos inves mentos com estratégia diver-

siﬁcada, porém com foco no segmento de renda
ﬁxa.
Destacamos que nosso desempenho foi prejudicado pela marcação de alguns tulos que
compõem a carteira de alguns fundos de crédito
privado. Estamos monitorando de perto tais
inves mentos, buscando sempre quan ﬁcar a
qualidade desses papéis.
Finalizamos o ano de 2018 com uma rentabilidade líquida de 6,70% para os recursos alocados
no Plano de Bene cios PREVES SE. Já o PREVES
CDT apresentou uma rentabilidade em torno de
6,04%.
O quadro a seguir resume o comportamento
dos planos citados contra os principais indicadores de inves mentos:

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Neste cenário, apesar de ter uma situação
confortável das contas externas o Brasil também
foi afetado por essa crise dos mercados emergentes.
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Após essa pequena retrospec va que tenta
explicar o desempenho da economia em 2018,
bem como o desempenho dos planos de bene cios da PREVES, passamos a projetar o cenário de
2019, que na opinião de diversos analistas será
impactada pelos seguintes pontos: guerra comercial, desaceleração global, polí ca monetária
americana, polí ca ﬁscal no Brasil e reforma da
previdência.

bilidade de explorar um pouco mais o segmento
de renda variável e de inves mentos estruturados. Apesar de ainda navegar um cenário de incertezas, tanto no ambiente externo, quanto no
ambiente interno, acreditamos que a aprovação
de reformas estruturais pode gerar um impacto
posi vo na a vidade, principalmente via aumento de conﬁança de consumidores e empresários.
Fato que favorecerá os segmentos citados.

Ao elaborar a Polí ca de Inves mentos para o
período 2019-2023 a PREVES considerou a possi-

Iremos demonstrar nos próximos itens um resumo dos nossos números no decorrer de 2018.
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3. EVOLUÇÃO DOS RECURSOS CONSOLIDADOS (R$ MIL)

43

4. EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (R$ MIL)

dEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
5. EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVES SE (R$ MIL)

7. RESUMO DOS INVESTIMENTOS – PREVES SE
Como pode ser observado no gráﬁco a seguir,
a exemplo do que já vinha ocorrendo em anos
anteriores a PREVES concentrou mais de 90% das
suas alocações na estratégia de Renda Fixa. O

restante das alocações ocorreu em estratégias de
inves mentos com a vos pertencentes ao
segmento de Renda Variável e Estruturados.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

6. EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVES CDT (R$ MIL)
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Destacamos que as alocações em fundos de ações contribuíram posi vamente com nosso resultado. Os fundos em carteira são selecionados
observando critérios quan ta vos e qualita vos
conforme deﬁnido na Polí ca de Inves mento.

Destacamos também que independentemente do valor alocado, todos os fundos são previamente subme dos a análise do Conselho Delibera vo, que também analisa a estratégia de
alocação.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

8. RESUMO DOS INVESTIMENTOS – PREVES CDT
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Em relação ao PREVES CDT, em virtude
das reservas ainda serem pequenas, optamos por manter 100% das alocações em
fundos com estratégia de Renda Fixa. A
estratégia com essas alocações foi concentrar os recursos em ativos vinculados, direta
ou indiretamente, à Taxa Básica de Juros.
Da mesma forma que o PREVES SE, os

fundos na carteira do PREVES CDT são
selecionados observando critérios quantitativos e qualitativos conforme deﬁnido na Política de Investimento. Destacamos que independentemente do valor alocado, todos os
fundos são previamente submetidos a análise do Conselho Deliberativo, que também
analisa a estratégia de alocação.

dEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Finalmente, com o intuito de demonstrar o
enquadramento de nossas alocações aos limites
legais estabelecidos na Resolução CMN nº 4.661/
2018, bem como em relação aos limites estabe-

lecidos pela Polí ca de Inves mentos vigente em
2018, segue controle elaborado pela Aditus
Consultoria de Inves mentos:

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

9. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO RECURSOS CONSOLIDADOS
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10. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVES SE
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11. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVES CDT
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12. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA
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PARECER ATUARIAL PREVES SE

Neste trabalho interpretamos os disposi vos
regulamentares e iden ﬁcamos as par cularidades de cada Par cipante, extraídas da base de
dados cadastrais e de informações fornecidas pela PREVES. Desta forma, colocamos cada Par cipante à exposição do Plano de Bene cios, no sendo de iden ﬁcarmos o seu respec vo Custeio
Atuarial, bem como suas Reservas Matemá cas.

Nesta avaliação foram u lizados critérios
atuariais internacionalmente aceitos, sendo que
todos os elementos citados no parágrafo anterior, bem como o método atuarial adotado,
constam na Avaliação Atuarial processada pela
CONDE, da qual o presente "Parecer Atuarial" é
parte integrante.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Cadastro
O cadastro u lizado nesta Avaliação corresponde ao mês de dezembro/2018, e contempla
todos os Par cipantes do Plano, sendo que os
dados cadastrais foram previamente subme dos
ao processo de consistência e foi considerado
válido para os cálculos atuariais.
A seguir, demonstramos a distribuição dos
Par cipantes do Plano:

PARECER ATUARIAL PREVES SE

Avaliamos o Plano de Bene cios de natureza
previdenciária e complementar denominado
PLANO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES
SE, ins tuído em 04/02/2014 e administrado
pela PREVES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, que tem como Patrocinador o Estado do
Espírito Santo, por meio dos Poderes Execu vo,
Legisla vo e Judiciário, do Ministério Público, do
Tribunal de Contas e da Defensoria Pública,
tendo por base os disposi vos legais, bases
cadastrais dos Par cipantes e as bases técnicas
adotadas pela CONDE CONSULTORIA ATUARIAL.
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Existem ainda 757 par cipantes em Benecio Proporcional Diferido, que estão aguardando a elegibilidade ao recebimento do
bene cio.

11/2005 e da Instrução SPC nº 9, de 17/01/
2006, publicada em 19/01/2006.

Recomposição Salarial

No exercício de 2018, não exis ram alterações regulamentares no Plano de Bene cios
PREVES SE.

Considerando que o plano é de caracterís ca de Contribuição Deﬁnida, os Salários de
Par cipação, para efeito desta Avaliação, não
foram recompostos.

Caracterís cas do Plano

PARECER ATUARIAL PREVES SE

O Plano de Bene cios PREVES SE está estruturado na modalidade Contribuição Deﬁnida,
de acordo com a Resolução CGPC nº 16, de 22/
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Alteração Regulamentar

Resultados dos Custos / Custeio
Os resultados apresentados nesta avaliação
expressam um custo / custeio total de 6,90%
sobre o total de Salários de Par cipação dos
Par cipantes inscritos no Plano de Bene cios,
conforme quadro a seguir:

Nos quadros a seguir, demonstramos o custo / custeio considerando a segregação dos Par cipantes em A vos e A vos Faculta vos:

Vale lembrar que, apesar da contrapar da do

Despesas Administra vas

Patrocinador representar 8,5% dos Salários de
Par cipação dos Par cipantes A vos, certos
Par cipantes optam por percentuais acima dos
citados 8,5%, a contrapar da do Patrocinador
não sofre alteração, assim, nos quadros anteriores, demonstramos os percentuais médios de
contribuição.

Conforme informado pela PREVES, o custo administra vo para 2019 se manterá pela taxa de
carregamento de 6% das Contribuições. No Plano de Custeio do exercício de 2019 não será adotada a taxa de administração sobre o montante
dos fundos garan dores para fazer frente às
despesas administra vas.

PARECER ATUARIAL PREVES SE

PARECER ATUARIAL PREVES SE
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Detalhamento do Plano de Custeio

PARECER ATUARIAL PREVES SE

O Plano Anual de Custeio, proposto de acordo com o Regulamento do PREVES SE, prevê as
seguintes contribuições:
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Conforme o ar go 41 do regulamento do
PREVES SE, o Plano será custeado pelas seguintes
fontes de receita:
"Art. 41 O PREVES SE será man do pelas seguintes fontes de receita:

Anual de Custeio, limitadas a 1% (um por
cento) sobre o Salário de Par cipação. O
que exceder o limite de 1% (um por cento)
será integralmente custeado pelo par cipante através de contribuição adicional;
d) contribuições mensais opcionais dos Part-

a) contribuições normais obrigatórias e

mensais efetuadas pelos Par cipantes
A vos, Par cipantes A vos Faculta vos,
Autopatrocinados e Par cipantes A vos
Faculta vos Anteriores, apuradas pela
aplicação de percentual sobre os seus respec vos Salários de Par cipação, de acordo com o Plano Anual de Custeio;
b) contribuições faculta vas dos Par cipan-

tes A vos, Par cipantes A vos Facultavos, Autopatrocinados, Optantes ou Parcipantes A vos Faculta vos Anteriores,
sem contrapar da do Patrocinador, de
caráter voluntário, de periodicidade esporádica, em moeda corrente nacional, ou
mesmo ﬁxadas em percentual do respecvo Salário de Par cipação, com valor
deﬁnido livremente pelo Par cipante, observado o limite mínimo de 1% (um por
cento) do respec vo Salário de Par cipação e não inferior a 1/6 (um sexto) da
URPSE;

icipantes A vos, Par cipantes A vos Faculta vos, Autopatrocinados, Assis dos
ou Par cipantes A vos Faculta vos Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação ou sobre os respec vos bene cios, conforme o caso, ou mesmo ﬁxadas
em reais, des nadas a cons tuir o Fundo
de Sobrevivência, de acordo com o Plano
Anual de Custeio, limitadas a 1% (um por
cento) sobre o Salário de Par cipação.
Através de contribuições adicionais o parcipante poderá des nar recursos ao Fundo de Sobrevivência;
e) contribuições mensais dos Par cipantes

A vos, Par cipantes A vos Faculta vos,
Autopatrocinados, Optantes, Assis dos e
dos Par cipantes A vos Faculta vos Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respec vos Salários de
Par cipação ou sobre as contribuições ou
sobre os respec vos bene cios, conforme
o caso, des nadas a custear as Despesas
Administra vas, de acordo com o Plano
Anual de Custeio.

c) contribuições mensais opcionais dos Par-

cipantes A vos, Par cipantes A vos Faculta vos, Autopatrocinados, Assis dos
ou Par cipantes A vos Faculta vos Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação ou sobre os respec vos bene cios, conforme o caso, ou mesmo ﬁxadas
em reais, des nadas a custear os Benecios de Risco, de acordo com o Plano

II - Contribuições de Patrocinadores:
a) contribuições normais obrigatórias e

mensais efetuadas pelos Patrocinadores
apuradas pela aplicação de percentual
sobre os respec vos Salários de Par cipação dos Par cipantes A vos a ele vinculados, de forma paritária, de acordo
com o Plano Anual de Custeio, até o limi-

PARECER ATUARIAL PREVES SE

I - Contribuições de Par cipantes e Assis dos:
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te estabelecido neste Regulamento;
b) contribuições mensais efetuadas pelos

Patrocinadores, apuradas pela aplicação
de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação, conforme o caso, ou
mesmo ﬁxadas em reais, des nadas a
cons tuir o Fundo de Sobrevivência, de
acordo com o Plano Anual de Custeio, de
forma paritária ao par cipante e limitada a 1% sobre o Salário de Par cipação;
c) contribuições mensais efetuadas pelos

Patrocinadores, apuradas pela aplicação
de percentual sobre os respec vos Salários de Par cipação ou sobre os respec vos bene cios, conforme o caso, ou
mesmo ﬁxadas em reais, des nadas a
custear os Bene cios de Risco, de acordo
com o Plano Anual de Custeio, de forma
paritária ao par cipante e limitada a 1%
sobre o Salário de Par cipação;

PARECER ATUARIAL PREVES SE

d) contribuições mensais dos Patrocina-
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dores apuradas pela aplicação de percentual sobre os Salários de Par cipação
ou sobre as contribuições ou sobre os
respec vos bene cios dos Par cipantes
A vos a ele vinculados, des nadas a
custear as Despesas Administra vas, de
acordo com o Plano Anual de Custeio,
até o limite estabelecido neste Regulamento.
III - Valores recebidos de en dades abertas ou
fechadas de previdência complementar, oriundos do ins tuto da portabilidade;
IV - Contribuições a tulo de Joia para cobertura de bene cio de risco ou sobrevivência, se
com a inscrição do Par cipante ou de seu
Beneﬁciário resultar desequilíbrio no Plano de
Bene cio, atuarialmente iden ﬁcado;

V - Rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a IV deste
ar go;
VI - Importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos recursos
garan dores do plano de bene cios e des nadas à cobertura das despesas administra vas,
observado o Plano Anual de Custeio e o limite
estabelecido na legislação; e
VII - Outras contribuições que sejam ver das
ao plano, inclusive na forma de contribuições
especiais, legados, doações de qualquer natureza, cuja des nação será o Fundo Cole vo.
§ 1º O Salário de Par cipação, somente para
efeito de limite de incidência da contribuição do
Patrocinador, deverá observar o disposto no
inciso XI do ar go 37 da Cons tuição Federal.
§ 2º Em caso de acumulação remunerada de
cargos ou cargos e empregos, o disposto no inciso XI do ar go 37 da Cons tuição Federal
aplica-se, para efeito do parágrafo anterior, à
soma das remunerações, vencimentos, subsídios, salários e demais espécies remuneratórias,
ainda que o Par cipante esteja, para cada um
dos cargos ou empregos, vinculado a um plano
de bene cios dis nto da PREVES.
§ 3º As contribuições normais dos Par cipantes poderão ter o seu percentual de contribuição alterado, por opção do Par cipante, a
qualquer tempo, limitado a 03 (três) alterações
durante o ano, passando a valer a par r do mês
subsequente, respeitando o limite mínimo de
3,0%.
§ 4º O Par cipante, nas alterações de contribuição, deverá optar por intervalos com variações de 0,5%, observado o mínimo ﬁxado no
parágrafo anterior.
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§ 6º O Par cipante A vo que tenha em sua
remuneração parcelas remuneratórias não incorporáveis poderá optar por recolher contribuições
na forma prevista na alínea "b", do inciso I do
caput deste ar go, sem contrapar da do Patrocinador.
§ 7º A Contribuição Normal e a Contribuição
para custear as Despesas Administra vas, serão
devidas sobre o Salário de Par cipação decorrente da gra ﬁcação natalina ou 13º Salário.
§ 8º O Par cipante A vo que se tornar Autopatrocinado passará a arcar com a parcela da
Contribuição Normal do Patrocinador que deixar
de ser aportada em razão de perda parcial ou
total de remuneração, observado o disposto no
inciso III do ar go 19.
§ 9º É vedado aos Patrocinadores o aporte
ao PREVES SE de recursos não previstos neste
Regulamento, bem como no Plano Anual de Custeio, salvo o aporte do Estado do Espírito Santo, a
tulo de adiantamento de contribuições futuras,
necessário ao regular funcionamento inicial da
PREVES.

§ 10 O limite anual de recursos des nados à
gestão administra va da PREVES e à administração dos recursos e de suas aplicações deverá
observar os limites legais."
Dotação Aporte Adicional por Invalidez, ou
Aporte Adicional por Morte ou Bene cio de
Pecúlio por Morte
O Par cipante A vo, o Par cipante A vo
Faculta vo, o Autopatrocinado, o Assis do e o
Par cipante A vo Faculta vo Anterior poderá
aderir ao Aporte Adicional por Invalidez, ou
Aporte Adicional por Morte, ou Bene cio de Pecúlio por Morte, que será contratado de forma
isolada pela PREVES com companhia seguradora,
e custeado de forma individualizada pelo
Par cipante e Patrocinadora, esta úl ma até o
limite previsto neste Plano de Custeio ora
proposto, somente gerando direito enquanto
vigente a contratação.

Resultados das Reservas Matemá cas
Tendo em vista as informações mensais referentes ao mês de dezembro de 2018, enviadas
pela PREVES à CONDE, via correio eletrônico, os
valores das Reservas Matemá cas totalizaram
R$22.145.267,67, conforme o quadro a seguir:

PARECER ATUARIAL PREVES SE

§ 5º O Par cipante A vo Faculta vo, o Autopatrocinado, o Optante e o Par cipante A vo
Faculta vo Anterior não terão direito à contrapar da de contribuições do Patrocinador previstas neste Capítulo.
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PARECER ATUARIAL PREVES SE
O cadastro reme do pela PREVES, que dispõe
de informações individuais dos saldos de contas
dos Par cipantes, apresentou divergências, na
faixa abaixo de 1%, com relação aos valores
contábeis informados na posição de dezembro/2018, divergências jus ﬁcadas pela PREVES
como ajustes a serem realizados nos sistemas da
En dade.
Ressaltamos que os Saldos de Contas e as
cotas estão posicionados em dezembro/2018,
e são de responsabilidade do administrador
destas, ou seja, são coletadas as informações da
PREVES.

Valorização da Cota
A rentabilidade do Plano de Bene cios
PREVES SE foi de 6,70%, observada a valorização
da cota no exercício de 2018, apurada pela
PREVES.

Dívidas Contratadas
Foram veriﬁcados, em 31/12/2018, os Fundos
Previdenciais no valor total de R$ 234.613,14, e
Fundos Administra vos no valor de R$ 249.627,
12

Não existe registro de dívida contratada no
balanço do Plano de Bene cios.

Hipóteses Atuariais

PARECER ATUARIAL PREVES SE

As premissas atuariais u lizadas na avaliação
atuarial são as seguintes:
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Situação Financeiro-Atuarial
Apresentamos a seguir a composição do
Patrimônio de Cobertura do Plano:

O Patrimônio de Cobertura do Plano Previdencial faz frente às Reservas Matemá cas, no
valor total de R$22.145.267,67, gerando um
equilíbrio no Plano.

Variáveis Econômicas
Índice do Plano = Valorização da Cota.
Variáveis não aplicadas tendo em vista a caracterís ca de o Plano ser de Contribuição Deﬁnida:
Taxa de Rota vidade (A vos);
Taxa de Crescimento Salarial (A vos);
Taxa de Crescimento de Bene cios (Assis dos);
Capacidade Salarial;
Capacidade de Bene cios.
Variáveis aplicadas na concessão de bene cios na
forma de rendas atuariais:
Tábuas Biométricas – BR-EMS sb. 2015 segregada
por sexo;
Taxa de Juros – 4,5% ao ano.

PARECER ATUARIAL PREVES SE
CONCLUSÃO
Conclui-se que o custo e o custeio do Plano de
Bene cios PREVES SE, calculado pela CONDE
CONSULTORIA ATUARIAL, resultou em 6,90%
sobre os Salários de Par cipação, incluindo as
Despesas Administra vas do Plano, que por sua
vez representa uma taxa média, conforme explicitado neste Parecer Atuarial.
O Patrimônio de Cobertura do Plano de
Bene cios, em 31/12/2018, foi apurado em R$
2.145.267,67 para fazer frente às Reservas Matemá cas que totalizaram R$22.145.267,67.
O Fundo Previdencial está cons tuído no valor
de R$234.613,14 e foi formado pelas sobras de
contribuições das Patrocinadoras, não resgatadas por Par cipantes quando do cancelamento
de inscrições e valores arrecadados por atraso no
pagamento e repasses de contribuições dos
Par cipantes e das Patrocinadoras.

PREVES SE, administrado pela PREVES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tem caracterís cas
de Plano de Contribuição Deﬁnida, e durante o
período de a vidade e de recebimento adota a
capitalização por cotas.
Com base em tais fatos, podemos concluir
que o Plano de Bene cios PREVES SE encontra-se
em situação ﬁnanceiro-atuarial de equilíbrio.
Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um
Plano de Bene cios u liza-se dos cálculos de
probabilidades combinados com a matemá ca
ﬁnanceira, e tendo em vista que es mamos despesas com os encargos de aposentadorias e pensões, dentro de períodos futuros é comum trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais.
São Paulo, março de 2019.
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

Newton Cezar Conde
Atuário MIBA 549

Alberto dos Santos
Atuário MIBA 892

Alberto dos Santos
Atuário MIBA 892

PARECER ATUARIAL PREVES SE

O PLANO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
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PARECER ATUARIAL PREVES CDT
Avaliamos o Plano de Bene cios de natureza
previdenciária e complementar denominado
PLANO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES E
EMPREGADOS DE CARGO EM COMISSÃO OU DE
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – PREVES CDT, ins tuído em
01/03/2016 e administrado pela PREVES –
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo por base
os disposi vos legais, bases cadastrais dos
Par cipantes e as bases técnicas adotadas pela
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL.

PARECER ATUARIAL PREVES CDT

Neste trabalho interpretamos os disposi vos
regulamentares e iden ﬁcamos as par cularidades de cada Par cipante, extraídas da base
de dados cadastrais e de informações fornecidas
pela PREVES. Desta forma, colocamos cada Par cipante à exposição do Plano de Bene cios, no
sen do de iden ﬁcarmos o seu respec vo Custeio Atuarial, bem como suas Reservas Matemácas.
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Nesta avaliação foram u lizados critérios atuariais internacionalmente aceitos, sendo que
todos os elementos citados no parágrafo anterior, bem como o método atuarial adotado,
constam na Avaliação Atuarial processada pela
CONDE, da qual o presente "Parecer Atuarial" é
parte integrante.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Cadastro
O cadastro u lizado nesta Avaliação corresponde ao mês de dezembro/2018, e contempla
todos os Par cipantes do Plano, sendo que os
dados cadastrais foram previamente subme dos
ao processo de consistência e foi considerado
válido para os cálculos atuariais.

A seguir, demonstramos a distribuição dos
Par cipantes do Plano:

Existem ainda 156 par cipantes em Bene cio
Proporcional Diferido, que estão aguardando a
elegibilidade ao recebimento do bene cio.

Recomposição Salarial
Considerando que o plano é de caracterís ca
de Contribuição Deﬁnida, os Salários de
Par cipação, para efeito desta Avaliação, não
foram recompostos.

Caracterís cas do Plano
O Plano de Bene cios PREVES CDT está
estruturado na modalidade Contribuição
Deﬁnida, de acordo com a Resolução CGPC nº 16,
de 22/11/2005 e da Instrução SPC nº 9, de
17/01/2006, publicada em 19/01/2006.

Alteração Regulamentar
No exercício de 2018, não exis ram alterações
regulamentares no Plano de Bene cios PREVES
CDT.

PARECER ATUARIAL PREVES CDT
Resultados dos Custos / Custeio
Os resultados apresentados nesta avaliação
expressam um custo / custeio total de 3,66%
sobre o total de Salários de Par cipação dos

Par cipantes inscritos no Plano de Bene cios,
conforme quadro a seguir:

Vale lembrar que, no quadro acima, demonstramos os percentuais médios de contribuição.

a taxa de administração sobre o montante dos
fundos garan dores para fazer frente às despesas administra vas.

Despesas Administra vas
Detalhamento do Plano de Custeio
O Plano Anual de Custeio, de acordo com o
Regulamento do PREVES CDT, prevê as seguintes
contribuições:

PARECER ATUARIAL PREVES CDT

Conforme informado pela PREVES, o custo administra vo para 2019 se manterá pela taxa de
carregamento de 6% das Contribuições. No Plano
de Custeio do exercício de 2019 não será adotada
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PARECER ATUARIAL PREVES CDT
Conforme o ar go 36 do regulamento do
PREVES CDT, o Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
"Art. 36 O PREVES CDT será man do pelas
seguintes fontes de receita:
I - Contribuições de Par cipantes e Assisdos:
a) contribuições normais obrigatórias e men-

sais efetuadas pelos Par cipantes CDT e
Autopatrocinados, sem contrapar da do
Patrocinador Averbador, apuradas pela
aplicação de percentual sobre os seus
respec vos Salários de Par cipação, de
acordo com o Plano Anual de Custeio;

PARECER ATUARIAL PREVES CDT

b) contribuições faculta vas dos Par cipan-

61

tes CDT e Autopatrocinados sem contrapar da do Patrocinador Averbador, de caráter voluntário, de periodicidade esporádica, em moeda corrente nacional, ou
mesmo ﬁxadas em percentual do respec vo Salário de Par cipação, com valor
deﬁnido livremente pelo Par cipante,
observado o limite mínimo de 1% (um por
cento) do respec vo Salário de Par cipação e não inferior a 1/6 (um sexto) da
URPCDT;
c) contribuições mensais opcionais dos Par-

cipantes CDT, Autopatrocinados ou Assis dos, apuradas pela aplicação de
percentual sobre os respec vos Salários
de Par cipação ou sobre os respec vos
bene cios, conforme o caso, ou mesmo
ﬁxadas em reais, des nadas a custear os
Bene cios de Risco, de acordo com o
Plano Anual de Custeio;
d) contribuições mensais dos Par cipantes

CDT, Autopatrocinados e dos Assis dos,

apuradas pela aplicação de percentual
sobre os respec vos Salários de Par cipação ou sobre as contribuições ou sobre
os respec vos bene cios, conforme o
caso, des nadas a custear as Despesas
Administra vas, de acordo com o Plano
Anual de Custeio.
II - Valores recebidos de en dades abertas
ou fechadas de previdência complementar,
oriundos do ins tuto da portabilidade;
III - Rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a II deste
ar go;
IV - Importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos recursos
garan dores do plano de bene cios e des nadas à cobertura das despesas administra vas,
observado o Plano Anual de Custeio e o limite
estabelecido na legislação; e
V - Outras contribuições que sejam ver das
ao plano, inclusive na forma de contribuições
especiais, legados, doações de qualquer natureza, cuja des nação será o Fundo Cole vo.

§ 1º As contribuições normais dos Par cipantes poderão ter o seu percentual de
contribuição alterado, por opção do Parcipante, a qualquer tempo, limitado a
03 (três) alterações durante o ano, passando a valer a par r do mês subsequente, respeitando o limite mínimo de
3,0%.
§ 2º A Contribuição Normal e a Contribuição
para custear as Despesas Administra vas, serão devidas sobre o Salário de
Par cipação decorrente da gra ﬁcação
natalina ou 13º Salário.

PARECER ATUARIAL PREVES CDT
§ 3º O limite anual de recursos des nados à
gestão administra va da PREVES e à
administração dos recursos e de suas
aplicações deverá observar os limites
legais.

Resultados das Reservas Matemá cas
Tendo em vista as informações mensais referentes ao mês de dezembro de 2018, enviadas
pela PREVES à CONDE, via correio eletrônico, os
valores das Reservas Matemá cas totalizaram
R$537.528,32, conforme o quadro a seguir:

Art. 37 O Conselho Delibera vo da PREVES,
com base em parecer administra vo da Diretoria
Execu va, poderá ﬁxar contribuições extraordinárias por conta dos Par cipantes CDT, Autopatrocinados, Optantes e Assis dos, conforme o
caso, des nadas à cobertura de insuﬁciências.

§ 2º Na eventual insuﬁciência de recurso no
Fundo Administra vo, as contribuições
extraordinárias de que trata este ar go
deverão ser pagas pelos Par cipantes
CDT, Autopatrocinados e Assis dos, nas
proporções das suas respec vas reservas acumuladas de par cipante, nas
hipóteses de caso fortuito, força maior,
passivo judicial e baixa adesão ao Plano
CDT."

Dotação Aporte Adicional por Invalidez,
ou Aporte Adicional por Morte ou Benecio de Pecúlio por Morte
O Par cipante CDT ou Autopatrocinado
poderá aderir ao Aporte Adicional por Invalidez,
ao Aporte Adicional por Morte ou ao Bene cio de
Pecúlio por Morte, que será contratado de forma
isolada pela PREVES com companhia seguradora,
e custeado de forma individualizada pelo Par cipante, somente gerando direito enquanto vigente a contratação.

O cadastro reme do pela PREVES, que dispõe
de informações individuais dos saldos de contas
dos Par cipantes, apresentou divergências, na
faixa de 1%, com relação aos valores contábeis
informados na posição de dezembro/2018, divergências jus ﬁcadas pela PREVES como ajustes
a serem realizados nos sistemas da En dade.
Ressaltamos que os Saldos de Contas e as
cotas estão posicionados em dezembro/2018,
e são de responsabilidade do administrador
destas, ou seja, são coletadas as informações da
PREVES.

Situação Financeiro-Atuarial
O Patrimônio de Cobertura do Plano de Bene cios PREVES CDT, considerando o balanço
contábil de 31 de dezembro de 2018, assim se
apresentou:

PARECER ATUARIAL PREVES CDT

§ 1º O Conselho Delibera vo poderá solicitar um parecer atuarial como subsídio
para embasar o parecer administra vo
elaborado pela Diretoria Execu va.
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PARECER ATUARIAL PREVES CDT
O Patrimônio de Cobertura do Plano faz frente
às Reservas Matemá cas do Plano PREVES CDT,

Valorização da Cota
A rentabilidade do Plano de Bene cios
PREVES CDT foi nega va em 6,04%, observada a
valorização da cota no exercício de 2018, apurada pela PREVES.

Dívidas Contratadas

PARECER ATUARIAL PREVES CDT

Não existe registro de dívida contratada no
balanço do Plano de Bene cios.
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Hipóteses Atuariais
As premissas atuariais u lizadas na avaliação
atuarial são as seguintes:

no valor total de R$537.528,32, conforme
quadro a seguir:

Variáveis Econômicas
Índice do Plano = Valorização da Cota.
Variáveis não aplicadas tendo em vista a
caracterís ca de o Plano ser de Contribuição
Deﬁnida:
Taxa de Rota vidade (A vos);
Taxa de Crescimento Salarial (A vos);
Taxa de Crescimento de Bene cios (Assis dos);
Capacidade Salarial;
Capacidade de Bene cios.
Variáveis aplicadas na concessão de bene cios
na forma de rendas atuariais:
Tábuas Biométricas – BR-EMS sb. 2015 segregada
por sexo;
Taxa de Juros – 4,5% ao ano.

PARECER ATUARIAL PREVES CDT
CONCLUSÃO

O Patrimônio de Cobertura do Plano de
Bene cios, em 31/12/2018, foi apurado em
R$537.528,32 para fazer frente às Reservas
Matemá cas que totalizaram R$537.528,32.
O PLANO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
PREVES CDT, administrado pela PREVES –
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tem caracterís cas de Plano de Contribuição Deﬁnida, e durante
o período de a vidade e de recebimento adota a
capitalização por cotas.

Newton Cezar Conde
Atuário MIBA 549

Com base em tais fatos, podemos concluir
que o Plano de Bene cios PREVES CDT encontrase em situação ﬁnanceiro-atuarial de equilíbrio.
Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um
Plano de Bene cios u liza-se dos cálculos de
probabilidades combinados com a matemá ca
ﬁnanceira, e tendo em vista que es mamos
despesas com os encargos de aposentadorias e
pensões, dentro de períodos futuros é comum
trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais.

São Paulo, março de 2019.
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

Alberto dos Santos
Atuário MIBA 892

Alberto dos Santos
Atuário MIBA 892

PARECER ATUARIAL PREVES CDT

Conclui-se que o custo e o custeio do Plano de
Bene cios PREVES CDT, calculado pela CONDE
CONSULTORIA ATUARIAL, resultou em 3,66%
sobre os Salários de Par cipação, incluindo as
Despesas Administra vas do Plano, que por sua
vez representa uma taxa média, conforme explicitado neste Parecer Atuarial.
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