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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

RELATÓRIO Nº 1 / 2020 CONFI- 17368

 

CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS 1º SEMESTRE DE 2020

 
 

1 INTRODUÇÃO
 
O Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central – PREVCOM-BrC,

como órgão de controle interno da entidade, conforme artigo 14 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001,
com base nas suas competências descritas no artigo 55 do Estatuto da PREVCOM-BrC e em atendimento ao artigo 19
da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004 (abaixo descrita), apresenta o Relatório de Controle Interno da
Fundação, referente às suas atividades do 1º semestre de 2020.

 
Art. 19. Sem prejuízo de atribuições definidas em normas específicas, o conselho fiscal emitirá
relatórios de controles internos, pelo menos semestralmente, que contemplem, no mínimo: I - as
conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores
dos planos de benefícios às normas em vigor e à política de investimentos, a aderência das premissas
e hipóteses atuariais e a execução orçamentária; II - as recomendações a respeito de eventuais
deficiências, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, quando for o caso;
III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências
encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para
saná-las. O relatório foi construído pela análise das informações disponibilizadas pela PREVCOM-
BrC e pelo acompanhamento mensal de suas atividades.

 
O resultado é decorrente da verificação das legislações aplicáveis às Entidades Fechadas de

Previdência Complementar (EFPC), com observância do cumprimento de seu Estatuto, dos regulamentos do Plano de
Benefícios Goiás Seguro (PGS) e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e normativos internos expedidos pelo
Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva.

O presente relatório está organizado nós tópicos seguintes:
 
2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
2.1 ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO – AETQ
2.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2.3 LIMITES DE ALOCAÇÃO
2.4 ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS
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2.5 Relatório de acompanhamento da política de investimento – PLANO PGS
2.5.1 Alocação por segmento
2.5.2 Limites por segmentos e por veículo de investimento
2.5.3 Limites de alocação
2.5.4 Operações com derivativos
2.5.5 Requisitos dos ativos e vedações
2.5.6 Risco de crédito
2.5.7 Risco de mercado
2.5.8 Rentabilidade
2.6 Relatório de acompanhamento da política de investimento – PLANO PGA
2.6.1 Alocação por segmento
2.6.2 Limites por segmentos e por veículo de investimento
2.6.3 Limites de alocação
2.6.4 Operações com derivativos
2.6.5 Requisitos dos ativos e vedações
2.6.6 Risco de Crédito 
2.6.7 Risco de Mercado
2.6.8 Rentabilidade
2.7 Relatório de acompanhamento da política de investimento – PLANO CDT
2.8 Manifestação do Conselho Fiscal
 
3 ANÁLISE ATUARIAL
3.1 Plano de Benefícios
3.2 Regimes financeiros e métodos de financiamento
3.3 Hipóteses atuariais
3.4 Base cadastral
3.5 Provisões matemáticas
3.6 Custeio administrativo 
3.7 Patrimônio de cobertura do plano e resultado do exercício
3.7.1 Patrimônio de Cobertura 
3.7.2 Resultado Atuarial 
3.8 Manifestação do Conselho Fiscal
 
4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Receita orçamentária 
4.2 Despesa orçamentária 
3.8 Manifestação do Conselho Fiscal
 
5 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREVCOM-BrC
5.1 Parte A – Acompanhamento das ações referentes ao 2º Semestre de 2019
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5.2 Parte B – Acompanhamento de novas ações referentes ao 1º semestre de 2020
 
6 CONCLUSÕES
 
2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
 
Análise sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios às normas em

vigor e à política de investimentos.
 
2.1 ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO – AETQ
 
A Instrução Previc nº 13/2019 apresenta alguns requisitos específicos a serem observados para o

desempenho da função de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ: a experiência mínima de três
anos na área de investimentos e a certificação prévia ao exercício do cargo, fornecida por uma das instituições
certificadoras previstas na Portaria PREVIC nº 560/2019. Após a análise documental e conforme Figura 1, verifica-se
que o AETQ se encontra devidamente certificado, até o dia 29 de julho de 2023, para o exercício de suas atividades.

 

 

Figura 1: certificação CPA-20 da ANBIMA.

 

2.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
 
A PREVCOM-BrC definiu sua Política de Investimento para a aplicação dos recursos de cada plano

de benefícios por ela administrado (Plano de Benefícios Goiás Seguro – PGS e do Plano de Gestão Administrativa –
PGA). A política foi aprovada pelo Conselho Deliberativo com vigência de 01/2019 a 12/2023, o que está de acordo
com a Resolução nº 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
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2.3 LIMITES DE ALOCAÇÃO
Na Política de Investimento, as margens de alocação estão representadas pelos limites inferior e

superior às carteiras e os limites de alocação descritos encontram-se em conformidade com a Resolução nº 4.661/2018
do CMN (Figura 2).

 

Figura 2: faixas de aplicação de recursos dos planos.

 
2.4 ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS
O Comitê de Investimentos da PREVCOM-BrC realiza as atividades de acompanhamento das

políticas de investimentos, bem como das análises de riscos. Essas atividades estão sendo executadas, conforme Atas
de Reuniões Ordinárias (Figura 3) e relatórios de investimentos e informes – investimentos e rentabilidades – (Figura
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4) publicados no site da PREVCOM-BrC. Os relatórios contêm estudos sobre: análise retrospectiva, relatório de
mercado – FOCUS, projeções e análise da alocação dos recursos nos planos de benefícios.

 

Figura 3: atas das reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos.

 

Figura 4: relatórios e informes de investimentos.

 

2.5 Relatório de acompanhamento da política de investimento – PLANO DE BENEFÍCIOS
GOIÁS SEGURO (PGS)

 
2.5.1 Alocação por segmento 
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O perfil dos investimentos do PGS (Quadro 1) realizados até o momento pela PREVCOM-BrC é
conservador, o que resulta na aderência à Política de Investimento aprovada pelo Conselho Deliberativo, com aplicação
da totalidade dos recursos do PGS em investimentos de Renda Fixa. Ressalta-se que o PGS, em janeiro de 2020, já
superou o montante investido de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), de modo que, em conformidade com a
Política de Investimentos, a PREVCOM-BrC poderá diversificar uma parte da carteira de investimentos do referido
plano para além dos investimentos em renda fixa.

 

Recursos Garantidores
1º Trimestre 2º Trimestre

Financeiro % Financeiro %

Segmento de aplicação 3.951.287,50 100%4.541.059,71 100%

Renda Fixa 3.951.287,50 100%4.541.059,71 100%

Renda Variável 0,00 0% 0,00 0%

Estruturado 0,00 0% 0,00 0%

Imobiliário 0,00 0% 0,00 0%

Operações com Participantes 0,00 0% 0,00 0%

Exterior 0,00 0% 0,00 0%

 

Quadro 1: perfil dos investimentos do PGS.

 

2.5.2 Limites por segmentos e por veículo de investimento
 
A totalidade das aplicações do PGS está aportada em cotas de fundos de investimento compostos por

títulos da dívida pública interna ou por operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos, conforme definido
na Política de Investimento e no limite permitido pelo artigo 21, I, b da Resolução 4.661/2018 do CMN (Quadro 2).

Os fundos de investimento nos quais, em 30/06/2020, estavam aplicados os recursos do PGS são os
seguintes:

CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + RF
FI BRASIL IMA-B TP RF LP

 

Alocação Posição
Atual

Limite
Legal

Alocação
Objetivo

Limite
Inferior

Limite
Superior

Status
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Renda Fixa (Art 21) 100% 100% 85% 80% 100% Ok

Total dos recursos em (inciso I) 100% 100% 85% 80% 100% Ok

Títulos da dívida pública mobiliaria federal interna (inciso i, alínea a) 0% - 85% 80% 100% -

Cotas de fundos de investimentos de índice RF composto de títulos
da dívida pública mobiliária federal interna (inciso i, alínea b) 100% - 85% 80% 100% Ok

Total dos recursos em (inciso II) 0% 80% 0% 0% 0% -

Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo
BACEN (inciso ii, alínea a) 0% - - - - -

CFBs, RDBs e Letras Financeiras 0% - - - - -

DPGEs 0% - - - - -

Poupança 0% - - - - -

Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e
das securitizadoras (inciso ii, alínea b) 0% - - - - -

LH, LCI e LCA 0% - - - - -

Debêntures 0% - - - - -

NCE e CCE 0% - - - - -

Notas Promissórias 0% - - - - -

Cotas de Fundos de Investimento de índice RF (inciso II, alínea c) 0% - - - - -

Total dos recursos em (inciso III): 0% 20% 0% 0% 0% -

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais
(inciso III, alínea a) 0% - - - - -

obrigações de organismos multilaterais emitidas no País (inciso III,
alínea b) 0% - - - - -
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m obrigação ou coobrigação, de instituições financeiras não
bancárias e de cooperativas de crédito, bancárias ou não bancárias
(inciso III, alínea c)

0% - - - - -

LH, LCI e LCA 0% - - - - -

Notas Promissórias 0% - - - - -

Debentures (inciso iii, alínea d) 0% - - - - -

Cotas de classe de fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC) e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios (FICFIDC), cédulas de crédito
bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB)

(inciso iii, alínea e)

0% - - - - -

FIDC e FICFIDC 0% - - - - -

CCB e CCCB 0% - - - - -

CPR, CDCA, CRA e WA (inciso iii, alínea f) 0% - - - - -

Demais ativos (§ 3º) 0% - - - - -

Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos ii e iii (§ 1º) 0% 30% 0% 0% 0% -

ativos transitórios RF 0% - - - - -

caixa E disponível 0% - - - - -

provisões, despesas e passivos 0% - - - - -

operações a termo, opções de renda fixa e swaps 0% - - - - -

Renda Variável (Art 22) 0% 70% 3% 0% 3% -

Ações e cotas de fundos de índice negociados em segmentos
especiais (inciso i) 0% 70% 3% 0% 3% -

Ações e cotas de fundos de índice negociados em segmentos não
especial (inciso ii) 0% 50% 3% 0% 3% -
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Brazilian Depositary Receipts (BDR) (inciso iii) 0% 10% 3% 0% 3% -

Ouro físico (inciso iv) 0% 3% 3% 0% 3% -

Opções 0% - - - - -

Estruturado (Art 23) 0% 20% 7% 0% 7% -

cotas de fundos de investimento em participações (FIP) (inciso i,
alínea a) 0% 15% 7% 0% 7% -

cotas de fundos de investimento classificados como multimercado
(FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento classificados como multimercado (FICFIM) (inciso i,
alínea b)

0% 15% 7% 0% 7% -

cotas de fundos de investimento classificados como “Ações –
Mercado de Acesso” (inciso i, alínea c) 0% 15% 7% 0% 7% -

 Certificados de operações estruturadas (COE).  (inciso ii) 0% 10% 7% 0% 7% -

Imobiliário (Art 24) 0% 20% 5% 0% 5% -

Total dos recursos em: 0% 20% 5% 0% 5% -

Cotas de fundo e cotas de FICs e FICFII (inciso i) 0% 20% 5% 0% 5% -

certificados de recebíveis imobiliários (CRI) (inciso ii) 0% 20% 5% 0% 5% -

cédulas de crédito imobiliário (inciso III) 0% 20% 5% 0% 5% -

estoque imobiliário 0% - - - - -

Operações com Participantes (Art 25) 0% 15% 0% 0% 0% -

Exterior (Art 26) 0% 10% 0% 0% 0% -

Total de recursos em: 0% 10% 0% 0% 0% -

cotas de fundos de investimento “Renda Fixa - Dívida Externa”
(inciso i) 0% - - - - -
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cotas de fundos de índice do exterior (inciso II) 0% - - - - -

cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil (inciso iii) 0% - - - - -

cotas de fundos de investimento sob a forma de condomínio aberto
com o sufixo “Investimento no Exterior” (inciso iv) 0% - - - - -

Brazilian Depositary Receipts(BDR) e cotas dos fundos da classe
“Ações – BDR Nível I (inciso v) 0% - - - - -

ativos financeiros no exterior (inciso vi) 0% - - - - -

Ativos Transitórios Exterior 0% - - - - -

 

Quadro 2: aplicações do PGS.

 

2.5.3 Limites de alocação
 
Atualmente a PREVCOM-BrC investe em fundos de investimentos compostos, exclusivamente, de

títulos do Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos. Nesse sentido, a
PREVCOM-BrC entendeu como aplicável no fato concreto em tela os limites do inciso i (Quadro 3). Contudo, não se
afasta a necessidade de a Diretoria Executiva buscar fundamentação técnica de órgão competente para emissão de
parecer específico sobre a aplicação em análise: se a aplicação se enquadra no inciso i ou no inciso ii do artigo 27 da
Resolução nº 4.661/2018 do CMN.

 

Limites de alocação
% Limite Legal Limite Plano Status

Emissores (Art 27)

Tesouro Nacional (inciso i) 100% 100% 100% Ok

Instituição bancária autorizada BACEN (inciso ii) 0% 20% 20% -

Demais emissores (inciso iii) 0% 10% 10% -

 

Quadro 3: artigo 27 da Resolução nº 4.661/2018 do CMN.

 

Cumpre esclarecer que norma legal exige que a entidade possua um serviço de custódia centralizada
de suas aplicações, porém, como o serviço tem o custo elevado e diante do pequeno patrimônio que a PREVCOM-BrC
tinha acumulado, a entidade ainda não possuía esse serviço. Uma vez que o patrimônio do PGS superou o montante
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investido de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e possibilitou a diversificação das aplicações, a PREVCOM-BrC
tornou pública a realização de licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, com critério de julgamento menor
preço, que foi realizada em sessão pública eletrônica através do site www.comprasnet.go.gov.br, no dia 25/09/2020,
cujo objeto foi a contratação de instituição financeira, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários e do Banco Central do Brasil, para prestação de Serviços de Custódia Qualificada. O processo foi
finalizado com a homologação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como vencedora do certame, com a qual o
contrato foi assinado.

 
2.5.4 Operações com derivativos
 
Não foram observadas operações com derivativos (Quadro 4).
 

Descrição Total Plano Limite Legal % Veículo de Investimento Status

Depósito em Margem 0% 15% 0% - -

Prêmios Opções 0% 5% 0% - -

 

Quadro 4: operações com derivativos

 

2.5.5 Requisitos dos ativos e vedações 
 
A PREVCOM-BrC possui a propriedade de um imóvel, contudo, este imóvel não foi adquirido pela

Fundação, mas repassado pelo Patrocinador a título de doação, conforme previsão legal quando da constituição da
EFPC. Pode-se verificar que dos 20 (vinte) imóveis constantes da Lei nº 20.052, de 24 de abril de 2018, apenas um
imóvel encontra-se com escritura lavrada em 21/11/2018 (terreno em Jataí – Goiás). Portanto, a PREVCOM-BrC
encontra-se em conformidade com a vedação quanto à aquisição de terrenos e imóveis*, uma vez que este foi recebido
a título de doação (Quadro 5).

 

Requisitos e vedações SITUAÇÃO

Realizar operações de compra e venda, ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma
mesma EFPC (Art 36, Inciso I) Não

Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras (Art 36, Inciso II) Não

Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoa física (Art 36, Inciso III) Não

Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas (Art 36, Inciso IV) Não

Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedade por ações de capital fechado (Art 36,
Inciso V)

Não

http://www.comprasnet.go.gov.br/


23/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016147124 - Relatório

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20253665&infra_sistema… 12/43

Realizar operações com ações fixas de bolsa de valores ou mercado de balcão (Art 36, Inciso VI) Não

Derivativos a descoberto (Art 36, Inciso VII, alínea a) Não

Aplicar em veículos que  gerem possibilidade de perda superior a PL (Art 36, Inciso VII, alínea b) Não

Operações day-trade (Art 36, Inciso VIII) Não

Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada (Art 36, Inciso IX) Não

Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma (Art 36, Inciso X) Não

Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros (Art 36, Inciso XI) Não

Atuar como incorporadora de forma direta ou indireta (Art 36, Inciso XII) Não

Adquirir terrenos e imóveis (Art 36, Inciso XIII) Não*

Aplicar em ativos sem ISIN (Art 18) Não

Fundos em desacordo com os limites de derivativos (Art 36, Art 30) Não

Derivativos sem garantia (Art 30 Inciso IV) Não

Aplicar em ativos ou modalidades não previstas na Resolução CMN 4661 e alterações posteriores (Art 20) Não

Cumpre os limites de alocação por emissor (Art. 27) Sim

Cumpre os limites de concentração por emissor (Art. 28) Sim

 

Quadro 5: requisitos dos ativos e vedações.

 

2.5.6 Risco de crédito
 
Não foram observadas operações com risco de crédito (Quadro 6).
 

Categoria de Risco % Observado Limite Status
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Grau de investimento + grau especulativo 0% 50,00% -

Grau especulativo 0% 10,00% -

 

Quadro 6: Risco de crédito

 

2.5.7 Risco de mercado
 
Os parâmetros que, segundo a Política de Investimentos do PGS, devem ser observados no cálculo do

risco de mercado são:

Horizonte de investimentos: 21 dias úteis
Modelo: Paramétrico
Nível de confiança: 95%

 
Foram observadas pela PREVCOM-BrC as análises de risco de mercado no decorrer do 1º semestre

de 2020, conforme Política de Investimento estabelecida (Figura 5).
 

Figura 5: limites de risco de mercado.

 

VaR 95% carteira PGS (21 dias uteis) = -2%.
 
Interpretação: Há 95% de chance de, depois de 21 dias úteis (cerca de 1 mês), a carteira PGS não

cair mais do que 2%.
 
Mesmo diante do cenário de temor devido à disseminação do “corona vírus” pelo mundo e do

panorama político no Brasil, os investimentos do PGS observaram o VaR e não caíram mais do que 2% ao mês. A
maior queda foi de -1,18% no mês de março de 2020.

 
2.5.8 Rentabilidade
 
A rentabilidade das aplicações do PGS, referente ao 1º semestre de 2020, foi de 2,66%. Essa

rentabilidade encontra-se dentro do objetivo estabelecido pela Política de Investimento: IPCA (Índice de Preços ao
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Consumidor Amplo) acrescido de 3% (três por cento) ao ano, que até junho de 2020 ficou em 1,58% (Figuras 6 e 7).
Ressalta-se que os rendimentos dos fundos são apurados já descontando a taxa de administração paga

à administradora dos fundos de investimento, pois, conforme regulamento dos fundos, o ajuste é feito diretamente na
cota.

 

Figura 6: rentabilidade do PGS.

 

Figura 7: rentabilidade PGS-PGA x Índices de Referência

 

2.6 Relatório de acompanhamento da política de investimento – PLANO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA (PGA)

 
2.6.1 Alocação por segmento
 
O perfil dos investimentos do PGA (Quadro 7) realizados até o momento pela PREVCOM-BrC é

conservador, o que resulta na aderência à Política de Investimento aprovada pelo Conselho Deliberativo, com aplicação
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da totalidade dos recursos do PGA em investimentos de Renda Fixa, enquanto este não superar o montante de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais).

 

Recursos Garantidores
1º Trimestre 2º Trimestre

Financeiro % Financeiro %

Segmento de aplicação 1.409.978,86 100%1.739.325,58 100%

Renda Fixa 1.409.978,86 100%1.739.325,58 100%

Renda Variável 0,00 0% 0,00 0%

Estruturado 0,00 0% 0,00 0%

Imobiliário 0,00 0% 0,00 0%

Operações com Participantes 0,00 0% 0,00 0%

Exterior 0,00 0% 0,00 0%

 

Quadro 7: perfil dos investimentos do PGA.

 

2.6.2 Limites por segmentos e por veículo de investimento
 
A totalidade das aplicações do PGA está aportada em cotas de fundos de investimento compostos por

títulos da dívida pública interna ou por operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos, conforme definido
na Política de Investimento e no limite permitido pelo artigo 21, I, b da Resolução 4.661/2018 do CMN (Quadro 8).

Os fundos de investimento nos quais, em 30/06/2020, estavam aplicados os recursos do PGA são os
seguintes:

CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

 

Alocação Posição
Atual

Limite
Legal

Alocação
Objetivo

Limite
Inferior

Limite
Superior Status

Renda Fixa (Art 21) 100% 100% 85% 80% 100% ok
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Total dos recursos em (inciso I) 100% 100% 85% 80% 100% ok

Títulos da dívida pública mobiliaria federal interna (inciso i, alínea a) 0% - 85% 80% 100% -

Cotas de fundos de investimentos de índice RF(inciso i, alínea b) 100% - 85% 80% 100% ok

Total dos recursos em (inciso II) 0% 80% 0% 0% 0% -

Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo
BACEN (inciso ii, alínea a) 0% - - - - -

CFBs, RDBs e Letras Financeiras 0% - - - - -

DPGEs 0% - - - - -

Poupança 0% - - - - -

Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e
das securitizadoras (inciso ii, alínea b) 0% - - - - -

LH, LCI e LCA 0% - - - - -

Debêntures 0% - - - - -

NCE e CCE 0% - - - - -

Notas Promissórias 0% - - - - -

Cotas de Fundos de Investimento de índice RF (inciso II, alínea c) 0% - - - - -

Total dos recursos em (inciso III): 0% 20% 0% 0% 0% -

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais
(inciso III, alínea a) 0% - - - - -

obrigações de organismos multilaterais emitidas no País (inciso III,
alínea b) 0% - - - - -

m obrigação ou coobrigação, de instituições financeiras não
bancárias e de cooperativas de crédito, bancárias ou não bancárias
(inciso III, alínea c)

0% - - - - -



23/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016147124 - Relatório

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20253665&infra_sistema… 17/43

LH, LCI e LCA 0% - - - - -

Notas Promissórias 0% - - - - -

Debentures (inciso iii, alínea d) 0% - - - - -

Cotas de classe de fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC) e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios (FICFIDC), cédulas de crédito
bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB)

(inciso iii, alínea e)

0% - - - - -

FIDC e FICFIDC 0% - - - - -

CCB e CCCB 0% - - - - -

CPR, CDCA, CRA e WA (inciso iii, alínea f) 0% - - - - -

Demais ativos (§ 3º) 0% - - - - -

Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos ii e iii (§ 1º) 0% 30% 0% 0% 0% -

ativos transitórios RF 0% - - - - -

caixa E disponível 0% - - - - -

provisões, despesas e passivos 0% - - - - -

operações a termo, opções de renda fixa e swaps 0% - - - - -

Renda Variável (Art 22) 0% 70% 3% 0% 3% -

Ações e cotas de fundos de índice negociados em segmentos
especiais (inciso i) 0% 70% 3% 0% 3% -

Ações e cotas de fundos de índice negociados em segmentos não
especial (inciso ii) 0% 50% 3% 0% 3% -

Brazilian Depositary Receipts (BDR) (inciso iii) 0% 10% 3% 0% 3% -

Ouro físico (inciso iv) 0% 3% 3% 0% 3% -
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Opções 0% - - - - -

Estruturado (Art 23) 0% 20% 7% 0% 7% -

cotas de fundos de investimento em participações (FIP) (inciso i,
alínea a) 0% 15% 7% 0% 7% -

cotas de fundos de investimento classificados como multimercado
(FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento classificados como multimercado (FICFIM) (inciso i,
alínea b)

0% 15% 7% 0% 7% -

cotas de fundos de investimento classificados como “Ações –
Mercado de Acesso” (inciso i, alínea c) 0% 15% 7% 0% 7% -

 Certificados de operações estruturadas (COE).  (inciso ii) 0% 10% 7% 0% 7% -

Imobiliário (Art 24) 0% 20% 5% 0% 5% -

Total dos recursos em: 0% 20% 5% 0% 5% -

Cotas de fundo e cotas de FICs e FICFII (inciso i) 0% 20% 5% 0% 5% -

certificados de recebíveis imobiliários (CRI) (inciso ii) 0% 20% 5% 0% 5% -

cédulas de crédito imobiliário (inciso III) 0% 20% 5% 0% 5% -

estoque imobiliário 0% - - - - -

Operações com Participantes (Art 25) 0% 15% 0% 0% 0% -

Exterior (Art 26) 0% 10% 0% 0% 0% -

Total de recursos em: 0% 10% 0% 0% 0% -

cotas de fundos de investimento “Renda Fixa - Dívida Externa”
(inciso i) 0% - - - - -

cotas de fundos de índice do exterior (inciso II) 0% - - - - -

cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil (inciso iii) 0% - - - - -
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cotas de fundos de investimento sob a forma de condomínio aberto
com o sufixo “Investimento no Exterior” (inciso iv)

0% - - - - -

Brazilian Depositary Receipts(BDR) e cotas dos fundos da classe
“Ações – BDR Nível I (inciso v) 0% - - - - -

ativos financeiros no exterior (inciso vi) 0% - - - - -

Ativos Transitórios Exterior 0% - - - - -

Quadro 8: aplicações do PGA.

 

2.6.3 Limites de alocação
 
Atualmente a PREVCOM-BrC investe em fundos de investimentos compostos, exclusivamente, de

títulos do Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos. Nesse sentido, a
PREVCOM-BrC entendeu como aplicável no fato concreto em tela os limites do inciso i (Quadro 9). Contudo, não se
afasta a necessidade de a Diretoria Executiva buscar fundamentação técnica de órgão competente para emissão de
parecer específico sobre a aplicação em análise: se a aplicação se enquadra no inciso i ou no inciso ii do artigo 27 da
Resolução nº 4.661/2018 do CMN.

 

Limites de alocação
% Limite Legal Limite Plano Status

Emissores (Art 27)

Tesouro Nacional (inciso i) 100% 100% 100% Ok

Instituição bancária autorizada BACEN (inciso ii) 0% 20% 20% -

demais emissores (inciso iii) 0% 10% 10% -

 

Quadro 9: artigo 27 da Resolução nº 4.661/2018 do BC.

 

2.6.4 Operações com derivativos
 
Não foram observadas operações com derivativos (Quadro 10).
 

Descrição Total Plano Limite Legal % Veículo de Investimento Status
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Depósito em Margem 0% 15% 0% - -

Prêmios Opções 0% 5% 0% - -

 

Quadro 10: Operações com derivativos

 

2.6.5 Requisitos dos ativos e vedações
 
Não foram observadas distorções quanto aos requisitos e vedações para o plano (Quadro 11).
 

Requisitos e vedações SITUAÇÃO

Realizar operações de compra e venda, ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma
mesma EFPC (Art 36, Inciso I) Não

Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras (Art 36, Inciso II) Não

Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoa física (Art 36, Inciso III) Não

Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas (Art 36, Inciso IV) Não

Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedade por ações de capital fechado (Art 36,
Inciso V) Não

Realizar operações com ações fixas de bolsa de valores ou mercado de balcão (Art 36, Inciso VI) Não

Derivativos a descoberto (Art 36, Inciso VII, alínea a) Não

Aplicar em veículos que  gerem possibilidade de perda superior a PL (Art 36, Inciso VII, alínea b) Não

Operações day-trade (Art 36, Inciso VIII) Não

Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada (Art 36, Inciso IX) Não

Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma (Art 36, Inciso X) Não

Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros (Art 36, Inciso XI) Não

Atuar como incorporadora de forma direta ou indireta (Art 36, Inciso XII) Não
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Adquirir terrenos e imóveis (Art 36, Inciso XIII) Não

Aplicar em ativos sem ISIN (Art 18) Não

Fundos em desacordo com os limites de derivativos (Art 36, Art 30) Não

Derivativos sem garantia (Art 30 Inciso IV) Não

Aplicar em ativos ou modalidades não previstas na Resolução CMN 4661 e alterações posteriores (Art 20) Não

Cumpre os limites de alocação por emissor (Art. 27) Sim

Cumpre os limites de concentração por emissor (Art. 28) Sim

 

Quadro 11: requisitos dos ativos e vedações.

 

2.6.6 Risco de Crédito
 
Não foram observadas operações com risco de crédito (Quadro 12).
 

Categoria de Risco % Observado Limite Status

Grau de investimento + grau especulativo 0% 50,00% -

Grau especulativo 0% 10,00% -

 

Quadro 12: Risco de Crédito

 

2.6.7 Risco de Mercado
 
Os parâmetros que devem ser observados no cálculo do risco de mercado são:

Horizonte de investimentos: 21 dias úteis
Modelo: Paramétrico
Nível de confiança: 95%

 
Foram observadas pela PREVCOM-BrC as análises de risco de mercado no decorrer do semestre,

conforme Política de Investimento estabelecida (Figura 8).
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Figura 8: limites de risco de mercado.

 

VaR 95% carteira PGA (21 dias uteis) = -2%
 
Interpretação: Há 95% de chance de, depois de 21 dias úteis (cerca de 1 mês), a carteira PGA não

cair mais do que 2%.
 
Mesmo diante do cenário de temor devido à disseminação do “corona vírus” pelo mundo e do

panorama político no Brasil, os investimentos do PGA observaram o VaR e não caíram mais do que 2% ao mês. A
maior queda foi de -1,06% no mês de março de 2020.

 
2.6.8 Rentabilidade
 
A rentabilidade das aplicações do PGA, referente ao 1º semestre de 2020, foi de 2,86%. Essa

rentabilidade encontra-se dentro do objetivo estabelecido pela Política de Investimento: IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) acrescido de 3% (três por cento) ao ano, que até junho de 2020 ficou em 1,58% (Figuras 9 e 10).

Ressalta-se que os rendimentos dos fundos são apurados já descontando a taxa de administração paga
à administradora dos fundos de investimento, pois, conforme regulamento dos fundos, o ajuste é feito diretamente na
cota.
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Figura 9: rentabilidade do PGA.

 

Figura 10: rentabilidade PGS-PGA x Índices de Referência

 

2.7 Relatório de acompanhamento da política de investimento – PLANO DE BENEFÍCIOS
CDT

 
O plano de benefícios CDT, idealizado para os empregados públicos, servidores comissionados e

servidores de designação temporária, não possui participantes a ele vinculados. Nesse sentido, não há movimentações
neste plano.

 
2.8 Manifestação do Conselho Fiscal
 
Diante das análises efetuadas, este Conselho observou que a PREVCOM-BrC, no 1º semestre de

2020, teve as políticas de investimento do PGS e do PGA aderentes à Resolução CMN nº 4.661/18. Ademais, foi
efetivada a contratação da CAIXA para a realização da custódia centralizada de suas aplicações, atendendo
recomendação deste Conselho em relatórios anteriores. No entanto, vale reiterar outra recomendação contida nos
Relatórios de Controles Internos do 1º e do 2º semestres de 2019, a saber:

 

Buscar fundamentação técnica de órgão competente para emissão de parecer específico para as
aplicações dos recursos de cada plano (PGS e PGA) em relação à observância dos limites de
alocação por emissor, conforme artigo 27 da Resolução 4.661/2018 do BC, uma vez que as
aplicações da Fundação estão concentradas 100% em instituição bancária autorizada pelo Banco
Central do Brasil.

Em relação à rentabilidade dos planos PGS e PGA, verifica-se que o rendimento obtido no 1º
semestre de 2020 supera o objetivo da Política de Investimentos (IPCA + 3% a.a.). 
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Considerando o volume atual de recursos no plano PGS, e os atuais produtos que compõem a
carteira, bem como os bons resultados obtidos no cumprimento da meta estipulada na Polícia de Investimentos, sugere-
se:

Análise quanto a diversificação dos investimentos conforme previsto e permitido pela Política de
Investimentos, buscando melhores remunerações aos participantes;
Análise quanto a possibilidade de aumento da meta contida na Política de Investimentos.

 
 
3 ANÁLISE ATUARIAL
 
Análise da aderência das premissas e hipóteses atuariais.
 
3.1 Plano de Benefícios
 
O PGS atua na modalidade contribuição definida e contém benefícios programados e de risco, com os

valores dos benefícios programados ajustados à conta do participante/assistido, considerando o resultado líquido dos
recursos garantidores (Figuras 11 e 12).  

 

Figura 11: características dos benefícios.
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Figura 12: modalidade dos benefícios do plano.

 

3.2 Regimes financeiros e métodos de financiamento
 
O regime do PGS é de capitalização e as coberturas adicionais (aposentadoria por invalidez e pensão

por morte) são fornecidas pela Empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, contratada pela PREVCOM-BrC
(Termo de Contrato nº 03/2018). Para o participante/assistido que tenha optado pela cobertura adicional, será acrescido
ao montante da reserva do participante a cobertura adicional que vier a ser paga pela companhia seguradora contratada
(Figura 13).

 

Figura 13: regimes financeiros e método de financiamento dos benefícios do plano.

 

3.3 Hipóteses atuariais
 
Conforme parecer técnico atuarial descrito no Relatório Anual de Informações relativo ao exercício

de 2019 (Figura 14):
 

“Todas as hipóteses atuarias são fundamentadas nas boas práticas atuariais e na legislação vigente.
O Plano Goiás Seguro possui 25 meses de implantação e um número reduzido de participantes,
desta forma o grupo não tem estatísticas suficientes para realização de um teste de aderência,
ficando proposto o uso da tábua AT-2000 por ser uma das mais longevas do mercado. Respeitando a
Resolução CGPC n° 18/2006 determina que a tábua de mortalidade escolhida na avaliação atuarial
não pode possuir expectativa de vida inferior à americana AT-83”.
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Figura 14: hipóteses atuariais.

 

3.4 Base cadastral (Figura 15)
 

Figura 15: base cadastral.

 

3.5 Provisões matemáticas (Figura 16)
 

Figura 16: provisões matemáticas.

 

3.6 Custeio administrativo (Figura 17)
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Figura 17: custeio administrativo.

 

3.7 Patrimônio de cobertura do plano e resultado atuarial em 30/06/2020
 
O PGS encontra-se equilibrado, com suas obrigações integralmente cobertas pelo ativo do plano, em

conformidade com a legislação específica e com os princípios financeiros e atuariais comumente aceitos. As figuras 22
e 23, exibidas abaixo, apresentam o patrimônio de cobertura e o resultado atuarial do exercício de 2019.

 
3.7.1 Patrimônio de Cobertura do Plano Goiás Seguro (Figura 18)
 

Figura 18: patrimônio de cobertura.

 

3.7.2 Resultado Atuarial do Plano Goiás Seguro (Figura 19)
 

Figura 19: resultado atuarial.



23/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016147124 - Relatório

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20253665&infra_sistema… 28/43

 

3.8 Manifestação e Recomendação do Conselho Fiscal
 
Diante da análise do Acompanhamento Atuarial relativo ao 1º semestre de 2020, este Conselho não

possui recomendações a fazer em relação às premissas e hipóteses atuariais adotadas pela PREVCOM-BrC.
 

 
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
O Orçamento da PREVCOM-BrC para o exercício de 2020 referente ao Plano de Gestão

Administrativa (PGA) e ao Plano Goiás Seguro (PGS) foi aprovado na 36ª Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, realizada no dia 26 de novembro de 2019.

Dentro da proposta orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo, o PGA contou com a
projeção de receitas e de despesas no montante de R$ 3.599.576,00, conforme detalhamento da Figura 20:

 

Figura 20: Detalhamento da proposta orçamentária do PGA para o exercício de 2020

 

O PGS, por sua vez, estimou receitas na ordem de R$ 2.659.459,00 e despesas no total de R$
396.576,00, gerando um superávit nominal de R$ R$ 2.262.882,00 para o exercício de 2020, conforme detalhamento
da Figura 21.
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Figura 21: Detalhamento da proposta orçamentária do PGS para o exercício de 2020

 

 

4.1 Receita orçamentária
 
As receitas orçamentárias foram analisadas a partir do Fluxo Geral de Caixa disponibilizado ao

Conselho Fiscal pelo Núcleo de Contabilidade da PREVCOM-BrC, com os valores lançados até a referência de junho
de 2020 e abrangendo, dessa forma, todo primeiro semestre do exercício.

Nesse contexto, o referido documento foi analisado comparativamente ao planejamento orçamentário
do primeiro semestre de 2020, sendo possível, dessa forma, a representação do Quadro 13:

 

Quadro 13: Receitas do Fluxo Geral de Caixa do PGA para o primeiro semestre de 2020 – Planejado em comparação ao
efetivamente realizado

 

A partir da análise do Quadro 13, nota-se uma grande discrepância entre o valor total da receita
planejada para o período em contraposição ao valor total efetivamente realizado, sendo possível afirmar, em uma
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primeira análise, que as receitas da PREVCOM-BrC foram 42,67% menores que o previsto para o primeiro
semestre de 2020.

A situação se mostra ainda mais crítica quando analisamos mais detidamente as informações
disponíveis.

Isso porque a chamada “Receita de Subvenção”, que totaliza o montante de R$ 500.000,00, dado
pelos dois repasses de R$ 250.000,00 nos meses de janeiro e fevereiro, não se referem ao orçamento do exercício de
2020, mas sim restos a pagar do exercício de 2019.

Considerando essa informação, teremos uma discrepância ainda maior ao comparar os valores da
receita planejada e executada, conforme se verifica no Quadro 14:

 

Quadro 14: Receitas do Fluxo Geral de Caixa do PGA para o primeiro semestre de 2020 – Planejado X Realizado –
Excluindo os valores de restos a pagar referente ao exercício de 2019

 

Ao observar os valores contidos no Quadro 14 é possível concluir o quanto a situação das receitas do
PGA da PREVCOM-BrC se mostra gravosa, visto que destoam largamente do planejamento orçamentário do
exercício, revelando-se cerca de 71% inferior à previsão aprovada pelo Conselho Deliberativo em sua 36ª Reunião
Ordinária, o que representaria redução de cerca de R$ 1.250.000,00 na arrecadação da Instituição.

 
4.2 Despesa orçamentária
 
As despesas orçamentárias foram analisadas sob a mesma óptica das receitas, a partir do Fluxo Geral

de Caixa disponibilizado ao Conselho Fiscal pelo Núcleo de Contabilidade da PREVCOM-BrC, com os valores
lançados para o primeiro semestre do exercício de 2020.

O Quadro 15, portanto, representa a análise dos valores efetivamente realizados em comparação ao
planejamento orçamentário do primeiro semestre de 2020, conforme segue:
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Quadro 15: Despesas do Fluxo Geral de Caixa do PGA para o primeiro semestre de 2020 – Planejado em comparação ao
efetivamente realizado

 

Primeiramente, convém mencionar a quantidade de itens do Fluxo Geral de Caixa que não foi
considerada para a elaboração da proposta orçamentária (destacados na cor amarela), assim como os itens existentes na
proposta orçamentária que não foram inseridos no controle do fluxo de caixa (destacados na cor verde).

Destaca-se que esses itens não representam valor significativo no orçamento geral da PREVCOM-
BrC visto que, somados, detêm menos de 2% do valor total planejado para o exercício de 2020.

Entretanto, inferimos que tenha sido um lapso relevante na elaboração da proposta orçamentária,
visto que nela foram inseridos valores relativamente insignificantes como, por exemplo, o item “Assinaturas e
anuidades”, que representa o montante de apenas R$ 360,00 ao ano.

Ademais, o ponto de maior preocupação em relação ao acompanhamento das despesas orçamentárias
reside nos gastos com pessoal, que para o período de referência se demonstrou 21,85% maior que o previsto.

Ao compararmos esse gasto com o pagamento de pessoal dos 6 primeiros meses do ano face ao
planejamento anual desses mesmos itens, é possível observar que o primeiro semestre representou 57,21% do
orçamento de todo ano, mesmo sem a contabilização dos valores que serão desembolsados a título de 13º salário.

Considerando que os gastos com pessoal representaram 80,6% de todos os gastos executados no
primeiro semestre, podemos concluir que será muito grande a probabilidade do exercício de 2020 ser encerrado com
uma execução orçamentária superior ao valor aprovado pelo Conselho Deliberativo para o presente exercício, sendo
necessária especial atenção da Diretoria da PREVCOM-BrC nesse acompanhamento.
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4.3 Manifestação do Conselho Fiscal
 
Ao analisar a trajetória das receitas realizadas para o primeiro semestre de 2020, que nitidamente se

mostrou bastante inferior ao planejado, em comparação à trajetória das despesas do mesmo período que, por sua vez, se
mostrou superior à previsão, nota-se uma clara pressão sobre o Patrimônio Líquido (PL) do PGA da PREVCOM-BrC,
como pode ser verificado na Figura 22:

 

Figura 22: Evolução do Patrimônio Líquido do PGA da PREVCOM-BrC no primeiro semestre de 2020

 

Resta claro pela análise da Figura 22 que existe forte tendência de redução do PL da PREVCOM-BrC
se não forem tomadas as ações necessárias para recomposição das receitas orçamentárias.

Projetando uma linha de tendência sobre o histórico dos valores apresentados, existe clara
probabilidade do Balanço Patrimonial da PREVCOM-BrC apresentar um Passivo a Descoberto já no terceiro trimestre
do exercício, caso não sejam tomadas medidas de saneamento das receitas e/ou despesas.

Nesse sentido, recomenda-se fortemente que a Diretoria da PREVCOM-BrC tome as medidas
necessárias junto ao Conselho Deliberativo e ao Patrocinador do plano para que sejam regularizados os repasses
financeiros à Fundação e restituir, assim, as fontes de receita previstas no orçamento do PGA para o exercício de 2020,
sob pena de inviabilizar o seu equilíbrio econômico-financeiro.

Sobre os itens especificamente da despesa, recomenda-se especial atenção às despesas de pessoal
visto que, pela análise dos números apresentados, será alta a probabilidade do exercício de 2020 ser encerrado com
uma execução orçamentária superior ao valor aprovado pelo Conselho Deliberativo para o presente exercício e
contrariar, assim, a determinação contida na Ata da 36ª reunião daquele conselho.

Ainda acerca do acompanhamento da execução orçamentária, é possível observar um grande
descolamento dos valores efetivamente executados em comparação aos valores planejados para o período em tela,
demonstrando uma grande diferença financeira entre previsão e execução.
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Ora os valores são exageradamente inferiores à previsão, ora se mostram muito superiores às
estimativas.

Observa-se com clareza tais discrepâncias ao analisar a coluna que demonstra a comparação
percentual entre os valores realizados e planejados.

Nesse contexto, sugere-se a melhoria dos processos de elaboração da proposta orçamentária da
Instituição, visto se tratar de instrumento necessário para fomentar o planejamento das ações que serão desenvolvidas
durante todo o período.

 
5. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREVCOM-BrC
 
Esta etapa do relatório foi elaborada em duas partes:
 

Parte A: Acompanhamento e análise das ações apresentadas no Relatório de Controles
Internos do 2º Semestre de 2019;
Parte B: Acompanhamento e análise de novas ações que se iniciaram no decorrer do 1º
semestre de 2020.

 
Após análise das ações pela PREVCOM-BrC, o Conselho Fiscal requer que as informações

solicitadas sejam encaminhadas a este Conselho, no prazo de 30 dias corridos, a contar da data de entrega deste
Relatório.

 
5.1 Parte A – Acompanhamento das ações referentes ao 2º Semestre de 2019:
 
Acompanhamento e análise das ações apresentadas no Relatório de Controles Internos do 2º

Semestre de 2019 e suas respectivas atualizações no decorrer do 1º semestre de 2020 até a presente data, com a
finalidade de verificar a situação das questões já levantadas.

 
5.1.1 Ação 1 – Transferir o montante financeiro obtido por meio da alienação de imóveis doados

a título de incorporação ao patrimônio da PREVCOM-BrC.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi satisfatória, encaminhada por meio do Ofício nº 13/2020-PREVCOM-BrC,
informando que a Diretoria procedeu cobrança dos valores devidos à Prevcom-BrC por meio do processo SEI nº
201915844000155. Este processo atualmente se encontra em análise na Secretaria da Economia aguardando
deliberação e autorização para o repasse financeiro ou compensação dos recursos com a dívida de antecipação de
contribuição, conforme sugestão do Parecer ADSET – 10868 n 3/2020-PGE.

 
Em relação ao Leilão no qual seriam alienados alguns imóveis doados à Fundação, a PREVCOM-

BrC informou que foram publicados dois editais para venda de alguns imóveis da PREVCOM-BrC pela Secretaria de
Estado de Administração-SEAD no mês de abril/2020. Em todos os casos o resultado foi licitação deserta, ou seja, não
houve interesse em arrematar os ativos naqueles certames.

 
Atualizações sobre a situação dos imóveis doados à PREVCOM-BrC:
 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020): a PREVCOM-BrC informou que

sobre os imóveis já alienados pelo Estado, a referida fundação já enviou ofício tanto a Secretaria de Economia, como a
Secretaria de Administração, para reaver os 10 milhões de reais que devem ser repassados para a fundação.
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Administrativamente, o que compete à fundação já foi feito. A questão agora é aguardar, pois não houve negativa do
Estado. Em relação aos outros imóveis não alienados, a interpretação da PGE é que precisa de uma validação do
Estado para autorizar a doação, a lei, por si só, é uma mera expectativa de direito. Nesse contexto, apenas um imóvel
foi transferido para a PREVCOM-BrC

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita as seguintes informações:
 

1. Atualização a respeito da regularização do repasse financeiro dos 4 imóveis licitados pelo
Estado, localizados nos municípios de Goiânia (dois), Aparecida de Goiânia (um) e Itumbiara
(um).

2. Atualização a respeito do processo de alienação dos imóveis restantes.

 
5.1.2 Ação 2 – Realizar gestões junto à Secretaria de Estado da Economia para regularização

da apropriação contábil pertinente aos servidores cedidos pelo Estado de Goiás à PREVCOM-BrC.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi satisfatória, no sentido que foi validada na contabilidade como despesa efetiva da
Fundação. A PREVCOM-BrC está em negociação com a Secretaria da Economia, a partir de Lei aprovada na
Assembléia Legislativa que permite a compensação dos valores de ressarcimento de servidores com recursos de
alienação de imóveis doados à Entidade, na forma da Lei 20.052/2018. Por enquanto, vale a determinação do Conselho
Deliberativo exarada por meio da Ata da 21ª Reunião Ordinária, de 15/08/2018, que estabelece a compensação dos
ressarcimentos por meio de alguns imóveis já alienados.

 
Apesar de o assunto sobre a regularização da apropriação contábil pertinente aos servidores

cedidos pelo Estado de Goiás à PREVCOM-BrC não ter tido atualização no decorrer do 1º semestre de 2020,
esta ação carece de atualização por parte da PREVCOM-BrC.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. Houve, após a publicação da Lei nº 20.850/2020 , alguma atualização em relação à negociação
entre a PREVCOM-BrC e a Secretaria de Economia a respeito da compensação entre a
remuneração dos servidores cedidos à PREVCOM-BrC e os valores resultantes da alienação de
imóveis doados à citada fundação?

 
5.1.3 Ação 3 – Aumentar a adesão de participantes dos planos de benefícios previdenciários.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

PREVCOM-BrC informou que, em virtude do atual momento, as maiores atividades para captação de novos
participantes foram sobrestadas. A fundação, em reunião com a equipe da Escola de Governo, verificou que seria
possível a realização de palestras voltadas aos profissionais de Recursos Humanos dos órgãos  e de outros servidores.
Segundo os diretores da fundação, no retornarmos às atividades normais, esta ação será tratada e, possivelmente,
estendida às escolas dos demais Poderes. 

 
Em relação a celebração de convênios com a GOIÁSFOMENTO, com as entidades representativas

dos Militares do Estado de Goiás e com a Prefeitura de Goiânia, a PREVCOM-BrC informou que aguardava a
alteração na Lei 19.197/2015 para prosseguir com os trâmites necessários para a formalização de tais convênios.
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Em relação às atividades desenvolvidas para concretização do Programa de Educação Previdenciária
e Financeira - PEPGO, a PREVCOM-BrC respondeu que está validando a possibilidade de parceira junto a ABRAPP a
fim de disponibilizar o programa de educação previdenciária e financeira gerido por essa instituição. Também
comunicam que já iniciaram discussões visando a assinatura de parceria com a Escola de Governo para auxiliar no
PEPGO.

 
Por fim, a PREVCOM-BrC informou que o Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria 061/20 -

Economia, está promovendo reuniões com Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Instituições
Financeiras a fim de conhecer a estrutura, a governança e as principais características de cada uma e, assim, assegurar a
melhor escolha em caso de transferência de gestão do Plano Goiás Seguro. Um breve relatório dessas reuniões foi
encaminhado ao Conselho Fiscal.

 
Atualizações sobre o aumento da adesão de participantes ao plano de benefícios oferecidos pela

PREVCOM-BrC e, consequentemente, sua autossustentabilidade:
 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020): a PREVCOM-BrC informou que, em

relação à sustentabilidade da fundação, estão fazendo gestão junto aos municípios do Estado de Goiás, para conseguir
participantes. A fundação precisaria de, no mínimo, 4.100 servidores, considerando a média de contribuições atual,
para seu equilíbrio. Se a sustentabilidade não for atingida em cinco anos, a PREVIC pode intervir. Então, pelos
cálculos, não conseguirão essa sustentabilidade nos próximos dois anos e, hoje, a solução é fazer a transferência do
plano. Porém, a transferência pode ser temporária, não é definitiva. Hoje, com 181 participantes, por mais que reduzam
os custos, não irão conseguir atingir a receita necessária para manter a fundação.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita as seguintes informações:
 

1. Atualização das providências tomadas pela PREVCOM-BrC para promoção de iniciativas
junto aos servidores públicos do Estado de Goiás para captação de novos participantes.

2. Andamento das tratativas com a GOIÁSFOMENTO, CELG-GT, Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros e Prefeitura de Goiânia.

3. Novidades em relação às atividades desenvolvidas para concretização do Programa de
Educação Previdenciária.

4. Atualização das ações executadas pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº
061/2020 – ECONOMIA.

 
5.1.4 Ação 4 – Encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás o Projeto de Lei que

trata sobre o benefício especial.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC comunicou que o Projeto de Lei que regulamenta o Benefício Especial estava na Casa
Civil nos autos de nº 201911129007838.

 
Atualizações sobre o Projeto de Lei do benefício especial:
 
41ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (17/07/2020): a PREVCOM-BrC explicou que a

regulamentação do benefício especial que, inicialmente estava inserida no projeto de lei que institui a segregação das
massas do RPPS e altera a lei 19.179/2015, foi retirada do referido projeto. A retirada do benefício especial desse
projeto de lei, segundo os dirigentes da fundação, foi necessária para aprofundamento dos estudos de impacto
financeiro com a eventual migração de servidores para o regime de previdência complementar.
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1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020): a PREVCOM-BrC comunicou que o
governo optou por retirar do projeto de lei que institui a segregação das massas do RPPS e altera a lei 19.179/2015 a
parte que dispunha sobre o benefício especial, pois os cálculos dos impactos deste benefício para o Tesouro só
continham dados do Poder Executivo. Nesse sentido, informações sobre os servidores dos outros poderes seriam
solicitadas.

 
Despacho Nº 24/2020 - DIRAD- 15846 (14/10/2020): A PREVCOM-BrC, por meio de sua Diretoria

de Administração, informou que a GOIASPREV está finalizando os cálculos do impacto da implantação do Benefício
Especial para apresentação à Secretaria da Economia. Além disso, está sendo realizada pesquisa junto aos Órgãos e
Poderes do Estado com o objetivo de estimar a quantidade de servidores públicos, detentores de cargo efetivo, que irão
optar pela limitação de seus futuros benefícios previdenciários ao teto do RGPS, com posterior concessão do Benefício
Especial, na forma da lei.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. Atualização a respeito do andamento do projeto de lei que regulamenta o benefício especial.

 
5.1.5 Ação 5 – Elaborar o Plano de Capacitação dos servidores e conselheiros da PREVCOM-

BrC.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi insatisfatória, pois informou apenas que o plano de capacitação foi definido de
maneira aberta, deixando com que cada servidor escolhesse o curso de seu interesse. Informou ainda que a instituição
escolhida foi a UNIABRAPP – Universidade Corporativa da Previdência Complementar, que por sua expertise voltada
para a área da previdência complementar oferta conteúdo online e presencial que atende todos os setores da
PREVCOM-BrC. Ocorre que somente essas informações são insuficientes, já que o plano de capacitação deverá
consistir em registro documental para acompanhamento do processo de qualificação e certificação de servidores e
conselheiros (contendo, por exemplo, nome, cursos realizados, data da certificação e outros requisitos que forem
considerados necessários pela administração da Instituição). Destaca-se que o Art. 8º da Resolução MPS/CNPC nº
19/2015 informa que o relatório de controles internos emitidos pelo Conselho Fiscal deverá registrar a conformidade da
Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC em relação ao processo de certificação, habilitação e
qualificação. Portanto, requer acompanhamento.

 
Apesar de o assunto sobre a elaboração do Plano de Capacitação dos servidores e conselheiros

não ter tido atualização no decorrer do 1º semestre de 2020, esta ação carece de atualização por parte da
PREVCOM-BrC.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. Documento contendo o Plano de Capacitação dos servidores e conselheiros, informando
os cursos, qualificações e certificações que cada um possui, bem com as respectivas datas
de obtenção, e os cursos, qualificações e certificações almejadas, levando em consideração
as competências que deverão ser desenvolvidas para cada integrante em função da sua
área de atuação na Instituição.

 
5.1.6 Ação 6 – Garantir que a atuação da Assessoria de Auditoria Interna e Governança seja

realizada por servidor específico, com as competências necessárias ao cargo.
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Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a
resposta da PREVCOM-BrC foi parcialmente satisfatória, pois informou apenas que o cargo de auditor interno e
governança está sendo ocupado pela servidora Flávia Maria Brasil, nos termos do Regulamento de Pessoal e que estão
sendo desenvolvidos diversos planos de ação que serão submetidos à Diretoria Executiva para deliberação, mas não
confirmou se as atividades definidas para o cargo de auditoria interna e governança estão sendo desenvolvidas por
servidor competente, em atendimento às atribuições definidas no Regulamento de Pessoal da PREVCOM-BrC.
Destaca-se a necessidade desta ação estar alinhada à "ação 5", que envolve o plano de capacitação dos servidores e
conselheiros.

 
Atualizações sobre a realização das atribuições do cargo de assessoria de auditoria interna e

governança:
 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020): a PREVCOM-BrC comunicou que

em relação ao controle interno, a matriz de risco está sendo feita, bem como os controladores de prazo junto aos órgãos
fiscalizadores. Também, estão criando planos de ações, ainda em andamento, e fazendo uma adaptação com a
funcionária designada para isso.

 
Despacho Nº 24/2020 - DIRAD- 15846 (14/10/2020): A PREVCOM-BrC, por meio de sua Diretoria

de Administração, informou que conforme asseverado na última reunião com o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva
está tomando as medidas necessárias para intensificar e qualificar os trabalhos desenvolvidos pela Assessoria de
Controle Interno junto à PREVCOM-BrC. Dessa forma, a Assessoria de Controle Interno analisa todos os
procedimentos realizados no âmbito da Fundação, certificando que seguem os ditames do artigo 74 da Constituição
Federal, obedecendo os princípios da legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos
administrativos, na forma da lei. A PREVCOM-BrC informa, ainda, que continua elaborando junto a Assessoria de
Controle Interno outros Planos de Ação.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita as seguintes informações:
 

1. O rol de atividades atualmente executadas pelo atual ocupante do cargo de Assessoria de
Auditoria Interna e Governança;

2. Apresentação do plano de capacitação elaborado para o servidor ocupante do cargo de
Assessoria de Auditoria Interna e Governança;

 
5.1.7 Ação 7 – Aumentar a credibilidade e transparência da PREVCOM-BrC.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi incompleta, pois abordou apenas o atendimento das recomendações do Conselho
Fiscal.:

 
Apesar de o assunto sobre o aumento da credibilidade e transparência da PREVCOM-BrC

estar presente na discussão entre as outras várias ações apresentadas, é importante verificar se as atividades
específicas estão sendo desenvolvidas. Portanto, requer acompanhamento contínuo por este Conselho.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. Confirmar se as seguintes atividades estão sendo realizadas com a finalidade de aumentar
a credibilidade e transparência da instituição: Garantir que os valores da Entidade sejam
cumpridos; Garantir que todas as informações relativas à PREVCOM-BrC e ao Plano de
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Benefícios estejam disponíveis aos participantes, patrocinadores, conselheiros e demais
públicos da Fundação; Acompanhar as prestações de contas e garantir que as informações
necessárias estejam disponíveis; Manter as informações sempre atualizadas e disponíveis
no meio de comunicação oficial da Entidade (site) e Acompanhar o cumprimento da Lei
de Acesso à Informação.

 
5.1.8 Ação 8 – Confirmar a realização de consultoria do Dr. Paulo Tafner.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi satisfatória, pois informou que a consultoria prestada pelo Dr. Paulo Tafner teve como
objeto de análise a situação do RPPS e a reforma previdenciária estadual. Subsidiariamente, o consultor sugeriu a
transferência do Plano Goiás Seguro para entidade já consolidada no mercado, como é o caso da SP-PREVCOM.
Ressalte-se que as discussões com a entidade paulista não evoluíram, devido a necessidade de previsão legal para a
transferência, que encontra-se em fase de discussão com os patrocinadores. A fundação também encaminhou ao
Conselho Fiscal o relatório elaborado pela referida consultoria.

 
Esta ação está concluída, pois a PREVCOM-BrC apresentou o relatório elaborado pela

consultoria coordenada pelo Dr. Paulo Tafner, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal.
 
5.1.9 Ação 9 – Elaborar diagnóstico em termos de governança de controles internos da

Fundação.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi satisfatória, pois informou que a Resolução CD nº 005, de 18 de setembro de 2017,
criou o cargo de Gerente de Controle Interno e Seguridade, juntamente das atribuições do assessor de controle interno
da PREVCOM-BrC. As primeiras atividades de controle e governança da Fundação estão voltadas para atendimento de
demandas e de regulamentações emanadas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
Foi informado ainda que a Entidade está aprimorando as atividades de controle interno, seguindo regramento da CGE.
Nesse sentido, estão sendo elaborados diversos planos de ação, visando o aperfeiçoamento e qualificação da
governança da PREVCOM-BrC. No entanto, como se trata de ações em andamento, requer acompanhamento.

 
Atualizações sobre a elaboração de diagnóstico em termos de governança de controles internos

da Fundação:
 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020): a PREVCOM-BrC comunicou que

em relação ao controle interno, a matriz de risco está sendo feita, bem como os controladores de prazo junto aos órgãos
fiscalizadores. Também, estão criando planos de ação, ainda em andamento, e estão buscando auxílio da CGE ou a
contratação de consultoria especializada na realização desse diagnóstico. De acordo com a Diretoria da PREVCOM-
BrC, seria elaborado um cronograma com alternativas para estruturar o controle interno da fundação.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. O envio dos planos de ação já elaborados ou em fase de elaboração.
2. A atualização a respeito das iniciativas de realização do referido diagnóstico por

intermédio de consultoria contratada ou pela CGE.
3. Resposta ao ofício nº 38 do Conselho Fiscal (processo 202015844000106), que reitera a

necessidade de resposta específica aos três pontos levantados sobre o controle interno,
bem como o cronograma que deverá ser apresentado a este Conselho Fiscal.
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5.1.10 - Ação 10. Estudar a viabilidade de transferência da administração do Plano Goiás

Seguro para outra Instituição de Previdência Complementar.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi parcialmente satisfatória pois informou que a transferência do Plano Goiás Seguro,
conforme já asseverado, ainda é objeto de discussão junto aos patrocinadores e participantes do Plano. A viabilidade
para a transferência será definida a partir das propostas que serão apresentadas pelas entidades, abertas e fechadas,
interessadas em assumir a administração do Goiás Seguro. Dessa forma, fatores como a governança da gestão do plano,
com a participação do Estado, os custos administrativos e o controle sobre o patrimônio serão elementos determinantes
para a transferência que deverá ser aprovada pelos Patrocinadores. Considerando que se trata de uma ação em
andamento, requer acompanhamento.

 
Em relação à realização de reuniões com outras entidades de previdência complementar, a

PREVCOM-BrC comunicou que realizou encontros virtuais com diversas entidades fechadas de previdência
complementar como o Grupo ICATU, Mongeral Aegon, SEBRAE Previdência, BB Previdência e Viva
Previdência. Cumpre ressaltar que o Conselho Fiscal recebeu convite para participar de algumas dessas reuniões e que
não há nenhum termo de compromisso assinado com as referidas entidades. A PREVCOM-BrC ressaltou que deverá
iniciar discussões com as entidades abertas de previdência complementar. Após esses encontros será feito relatório das
conclusões apresentadas nos encontros.

 
Atualizações sobre a transferência da administração do Plano Goiás Seguro para outra

Instituição de Previdência Complementar:
 
41ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (17/07/2020): a PREVCOM-BrC informou que estava

finalizando a etapa de visitas preliminares às entidades de previdência complementar. Em seguida, após a publicação
das alterações da Lei 19.197/2015 que permitem a transferência do plano, será iniciado o procedimento de chamamento
público para a seleção da entidade destinatária do plano. A Diretoria da PREVCOM-BrC ressaltou que essa
transferência é uma operação pioneira no âmbito dos planos de benefícios patrocinados por entes públicos.

 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020) a PREVCOM-BrC informou que

houve avanço na tramitação do Projeto de Lei que permite a transferência dos Planos de Benefícios administrados pela
PREVCOM-BrC para outra instituição. A Diretoria da fundação se comprometeu a repassar ao Conselho Fiscal o
relatório sobre a transferência do plano, que é feito mensalmente no SEI.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita as seguintes informações:
 

1. Estudo de viabilidade da transferência da administração do Plano Goiás Seguro, que a
PREVCOM-BrC informou que iria realizar.

2. Atualização em relação a como está se desenvolvendo o processo de transferência do
plano.

 
5.1.11 Ação 11 – Redefinição dos termos do contrato com a empresa SINQIA.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi completa, mas carece de acompanhamento, considerando que a fundação enviou
Ofício à SINQIA apontando as não conformidades existentes na prestação de serviço e buscava a realização de reunião
para abordar a melhoria dos serviços prestados pela contratada.
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Apesar de o assunto sobre a redefinição dos termos do contrato com a empresa SINQIA não ter

tido atualização no decorrer do 1º semestre de 2020, esta ação carece de atualização por parte da PREVCOM-
BrC.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. A avaliação da PREVCOM-BrC a respeito da qualidade do serviço prestado pela SINQIA após a
contratada ter sido notificada sobre as não conformidades.

2. As demais providências tomadas pela PREVCOM-BrC para exigir da empresa o fornecimento
dos serviços conforme foram contratados.

3. Atualização sobre a reunião com a empresa SINQIA para redefinição dos termos do contrato
atualmente vigente.

 
5.1.12 Ação 12 – Contratação de custódia centralizada.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi completa, mas necessita de acompanhamento, considerando que Fundação afirma que
embora os ativos da entidade estejam todos em Fundos de Investimentos geridos e administrados pela CAIXA, e a
movimentação financeira da Fundação estar vinculada a essa por força de contrato, ou seja, a porta de entrada e saída
de recursos financeiros estão centralizados a esta entidade, a PREVCOM-BrC em providências finais para lançar edital
com termo de referência específico a contratação da custódia centralizada.

 
Esta ação está concluída, pois a PREVCOM-BrC assinou o contrato nº 02/2020/PREVCOM-

BrC, com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cujo objeto foi a contratação da instituição financeira, nos
termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil, para prestação de
Serviços de Custódia Qualificada.

 
5.2.13 Ação 13 – Redução da taxa de carregamento.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: a

resposta da PREVCOM-BrC foi satisfatória, no sentido de que as taxas de carregamento foram revisadas no início de
2020 e estabelecidas por meio do plano anual de custeio aprovado pelo conselho deliberativo em 27/02/2020, conforme
ata do 39º conselho deliberativo.

 
Esta ação está concluída, pois a PREVCOM-BrC , por meio de seu Conselho Deliberativo,

decidiu zerar a taxa de carregamento para contribuições facultativas.
 
5.2.14 Ação 14 – Readequação do contrato com a Mongeral Aegon.
 
Acompanhamento realizado no Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019: A

PREVCOM-BrC, por meio do Ofício 004/2020, solicitou a readequação do contrato com a Mongeral Aegon. A
empresa Mongeral não concorda com a proposta apresentada e apresentou como contraproposta uma redução linear de
10% (dez por cento) em todas as faixas etárias. Diante dessa contraproposta, a PREVCOM-BrC ficou de
analisar alternativas visando a redução dos valores, sem a necessidade de alteração contratual.
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Apesar de o assunto sobre a repactuação do contrato com a Mongeral Aegon não ter tido
atualização no decorrer do 1º semestre de 2020, esta ação carece de atualização por parte da PREVCOM-BrC

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. Atualização sobre a repactuação do contrato celebrado entre a PREVCOM-Brc e a Mongeral
Aegon.

 
5.2 Parte B – Acompanhamento de novas ações referentes ao 1º semestre de 2020:
 
Acompanhamento e análise de novas ações que aconteceram no decorrer do 1º semestre de 2020

e suas respectivas atualizações até a presente data, com a finalidade de verificar a situação das questões
levantadas.

 
5.2.1 - Ação 1 - Alteração na contabilização dos repasses efetuados pelo Tesouro Estadual à

PREVCOM-BrC
 
Acompanhamento do Conselho Fiscal:
 
36ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (19/02/2020): Até a realização da reunião, a

PREVCOM-BrC não havia sido notificada a respeito do Despacho nº 73/2020 - GAB/PGE, que manifesta o
entendimento da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de que o repasse mensal do Tesouro Estadual para gestão
administrativa da PREVCOM-BrC tem natureza de antecipação de contribuição do patrocinador. A PREVCOM-BrC
vê com preocupação o teor do referido Despacho, mas entende que tal interpretação não prejudica o fechamento do
Balanço do exercício de 2019, considerando que os repasses daquele exercício foram realizados na natureza de despesa
correspondente à subvenção. A diretoria da fundação se comprometeu a fazer gestões junto ao Poder Executivo a fim
de reverter ou buscar a modulação dos efeitos desse entendimento.

 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (25/08/2020): em relação ao entendimento da PGE

que alterou a forma de contabilização do repasse recebido para custeio administrativo da PREVCOM-BrC  de
subvenção para adiantamento de contribuição, a PREVCOM-BrC informou que em reunião com a PGE, foram
solicitados mais dados para analisar o processo, no qual a fundação lembrou que os estados de São Paulo e Minas
Gerais recebem o repasse por subvenção, já outros estados, como Santa Catarina e Paraná recebem por adiantamento
de contribuição. Também foi realizada uma reunião com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC e com a Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar do Ministério da Economia, com a
participação da PGE-GO. Ficou acertado que a PREVCOM-BrC enviaria um ofício à PGE, solicitando nova análise do
parecer que alterou a natureza do repasse. Em paralelo a isso, foi colocado um dispositivo no projeto de lei que, na
transferência do plano, se houver débitos da PREVCOM-BrC com o Estado, estes serão quitados de alguma forma, ou
através do próprio dispositivo da lei, na qual foi acrescentado um parágrafo, ou pela utilização dos imóveis para fazer
compensação de contas, zerando a condição de dívida da fundação. Desta forma, a PREVCOM-BrC está tentando
regularizar toda a situação. O entendimento da PREVCOM-BrC é que a situação é crítica, pois se nada for feito a
fundação fechará o exercício de 2020 com balanço negativo.

 
Despacho Nº 24/2020 - DIRAD- 15846 (14/10/2020): a PREVCOM-BrC informou que o Parecer da

Assessoria Jurídica da PREVCOM-BrC, elaborado por meio da Nota Técnica nº: 2/2020-PRES traz informações sobre
a forma de como outros Estados da Federação contabilizam os recursos recebidos dos patrocinadores na fase inicial de
instituição da Entidade até sua auto sustentabilidade. Estados como São Paulo e Minas Gerais utilizam a metodologia
da PREVCOM-BrC, ou seja, os recursos recebidos são contabilizados como subvenção econômica. Essas
considerações estão em análise junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE), sem data prevista para resposta. No dia 07
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de outubro do corrente, o Sr. Presidente da GOIASPREV, o Sr. Presidente da PREVCOM-BrC e o Assessor Jurídico da
Fundação participaram de reunião com a Procuradora Geral do Estado visando dar celeridade ao assunto em comento.
Cumpre destacar que, o § 5º do artigo 22 da Lei nº 19.179/2015, com a redação dada pela Lei nº 20.850/2020,
regulamenta a utilização de imóveis para a cobertura de déficits relacionados ao PGA da Fundação.

 
Diante do presente histórico, o Conselho Fiscal solicita a seguinte informação:
 

1. Atualização a respeito das providências tomadas para regularizar o passivo decorrente do
entendimento da PGE de que os repasses feitos à PREVCOM-BrC para custeio administrativo
são de antecipação de contribuição do patrocinador.

 
6. CONCLUSÕES
 
Diante das evidências coletadas para elaboração do presente Relatório de Controles Internos do

primeiro semestre de 2020, este Conselho Fiscal observou, dentre os aspetos aderentes:

1. Que as políticas de investimento do Plano de Benefícios Goiás Seguro – PGS e do Plano de
Gestão Administrativa – PGA se encontram aderentes à Resolução CMN nº 4.661/18;

2. Que as rentabilidades dos planos PGS e PGA superaram o objetivo da Política de Investimentos
(IPCA + 3% a.a.) para o 1º semestre de 2020;

3. Que não existem ressalvas em relação às premissas e hipóteses atuariais adotadas pela
PREVCOM-BrC.

 
Contudo, há necessidade urgente de saneamento dos vícios aqui apontados que, inclusive, em

alguns casos mostram-se reiterados, além de se observar risco eminente quanto a saúde administrativa e
orçamentária\financeira da instituição, exigindo portanto, abordagem prática e objetiva acerca dos seguintes pontos:

Necessidade de análise quanto à diversificação dos investimentos conforme previsto e
permitido pela Política de Investimentos, buscando melhores remunerações aos participantes,
bem como análise quanto a possibilidade de aumento da meta contida na Política de
Investimentos.
Fundamentação técnica de órgão competente para emissão de parecer específico para as
aplicações dos recursos de cada plano (PGS e PGA) em relação à observância dos limites de
alocação por emissor, conforme artigo 27 da Resolução 4.661/2018 do BC, uma vez que as
aplicações da Fundação estão concentradas 100% em instituição bancária autorizada pelo
Banco Central do Brasil.
Necessidade da tomada de ações para recomposição das receitas orçamentárias, tendo em
vista a forte tendência de redução do PL da PREVCOM-BrC e a projeção de Passivo a
Descoberto já no terceiro trimestre do exercício se mantida a linha de tendência atual;
Necessidade de especial atenção quanto às despesas de pessoal, visto que pela análise dos
números apresentados será alta a probabilidade do exercício de 2020 ser encerrado com uma
execução orçamentária superior ao valor aprovado pelo Conselho Deliberativo para o presente
exercício, contrariando assim a determinação contida na Ata da 36ª reunião daquele conselho.
O grande número de recomendações deste Conselho Fiscal sem manifestação conclusiva por
parte da PREVCOM-BrC, evidenciando a existência de lacunas no acompanhamento dos
apontamentos realizados por este Conselho.

 
Por todo o exposto, requisita-se da Diretoria da Prevcom-BrC, com prazo não superior a 30

(trinta) dias para as respostas:
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Fundamentação técnica de órgão competente para emissão de parecer específico para as
aplicações dos recursos de cada plano (PGS e PGA) em relação à observância dos limites de
alocação por emissor, conforme artigo 27 da Resolução 4.661/2018 do BC;
Apresente as medidas tomadas junto ao Conselho Deliberativo e ao Patrocinador do plano para
que sejam regularizados os repasses financeiros à Fundação;
Apresente um acompanhamento detalhado dos itens de despesa do PGA em comparação ao
planejamento orçamentário do ano de 2020, evidenciando se haverá necessidade de
suplementação orçamentária para encerramento do presente exercício, assim como apresentar a
metodologia do processo de elaboração da proposta orçamentária da Instituição;
Apresente resposta de forma objetiva e prática, acerca dos pontos constantes no item 5.1,
referentes aos apontamentos realizados por este conselho no ano de 2019 e ainda sem resposta
satisfatória, bem como do item 5.2 acerca do apontamento feito para o ano de 2020.

 
GOIANIA, 24 de outubro de 2020.
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