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Este relatório anual apresenta os resultados econômico-nanceiros, bem 

como as principais atividades desenvolvidas pela PREVES ao longo de 

2017. Aqui, disponibilizamos as informações pertinentes a situação 

patrimonial e atuarial dos planos oferecidos pela Fundação e garantimos 

uma comunicação mais próxima e transparente com nosso público.

Em seu quarto ano de atuação, a PREVES sente-se lisonjeada em fazer 

parte do futuro de quem deposita em nós a conança em zelar por um 

patrimônio tão importante, capaz de proporcionar um amanhã com mais 

tranquilidade nanceira e a possibilidade de conquistar sonhos.  

É importante ressaltar que, em 2017, as atividades da PREVES foram 

pautadas, acima de tudo, pela transparência em suas operações, 

focada em gerar solidez e rentabilidade aos planos de benefícios, por 

meio de uma governança que potencializa o valor econômico da 

PREVES e, consequentemente, o respeito a seus participantes e assistidos.

O ano de 2017 também representou um novo passo para a 

consolidação da PREVES no mercado. Fechamos esse período com mais 

de 3 mil participantes e alcançamos um patrimônio acumulado de, 

aproximadamente, R$ 44 milhões. Esses resultados demonstram o 

compromisso da Fundação em cuidar do futuro de seus parceiros com 

seriedade e responsabilidade e, mais do que isso, apontam que estamos 

no caminho certo. 

Sempre lembramos que pensar em previdência complementar é mais que 

pensar no futuro. É concretizar sonhos, desejos e garantir qualidade de 

vida ao se aposentar.  Ficamos imensamente honrados por fazer parte da 

construção de um futuro planejado conosco, no presente, e 

agradecemos a conança em nós depositada. Boa leitura! 
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO AO FINAL DE 2017:

REPRESENTANTES DOS PATROCINADORES:
Adriano Vieira Spessimilli

Presidente do Conselho 

Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut
Conselheira Titular

Rodrigo Francisco Teixeira de Miranda
Conselheiro Titular

André Gomes Giori
Conselheiro Suplente

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

Lígia Cunha Buzin
Conselheira Suplente
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL AO FINAL DE 2017:

REPRESENTANTES DOS PATROCINADORES:

Ricardo Cassa Monteiro 
Conselheiro Titular

Cristina Weber Ambrósio
Conselheira Suplente

Rosalina Frassi de Souza
Conselheira Titular

Eduardo Fontianelli Junior
Conselheiro Suplente

REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS:

Giuliano Medina Silva 
Presidente do Conselho

Andre Giestas Ferreira
Conselheiro Suplente

Fabrício Ferraz Pêgo
Conselheiro Titular

Augusto Miguel Ribeiro Corona
Conselheiro Suplente
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- VII ENCONT – Encontro Nacional dos Contadores de Fundos de 

Pensão;

- 38º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão;

- e-Social para órgãos públicos;

- O Futuro, logo ali: Desaos de Longeviver 

- Encontro Regional Sudeste – Abrapp

- Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação dos 

Fundos de Pensão;

- Encontro Nacional dos Prossionais de TI dos Fundos de Pensão.
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PREVESEM
NÚMEROS



2017 82,4% 63,2% 79,4% 73,2%
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2017 2.761

351

1.606

135

5

664

BPD. Participantes
em Benefício Proporcional 
Diferido

16

para a



229

1.436

1.554

2.990
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CONTÁBEIS



Referência Dez/2017

31/12/17

39 -26,42

42.719 20,87

5 100,000

802 49,35
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Gestão Previdencial
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27.072 12,80
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25.380 7,83

1.621 281,41

507 42,02

507 42,02

16.385 34,69

15.865 50,46

15.865 50,46

520 -67,92

128 48,84

392 -74,46

43.964 20,38

15.865 50,46

53
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-5,158.714
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-35,314.220
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-25,0042
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31/12/17
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10.595

5.822

4.374

1.448

-552

-138

-414

5.270
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_

15.865

-1.141

31/12/17

-1.141

87,79

6,59

5,27

10,79
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42,27

0,49
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35 100,00

105 176,32

98 164,86

7 600,00

-12 300,00

-2 100,00

-10 233,33

93 165,71

93 165,71

_ _

128 265,71

31/12/17

Benefícios

0 -100,00

0 -100,00
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17.894 42,26

2 0,00

397 -74,10

17.495 58,43
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1.637 263,78
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392 -74,43

_ _
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128 48,84
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183 273,47

- -

0 -100,00
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183 289,36

55 358,33
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0 -100,00
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- -
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1.535

3.210

3.210
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23
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6
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392
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-21,73
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2,17
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0,00
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Referência Dez/2017

17.502

15.737

15.737

15.737

4.223
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-

128

128
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-
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49,75
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42,24
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-
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-
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Referência Dez/2017
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128

128
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-
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-
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DASDEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS 



1. Contexto Operacional

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES, 

instituída 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 Ocial da União em 

05 de fevereiro de 2014.

Por ser uma entidade fechada de previdência complementar, sem ns lucrativos, 

obedece às normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social – MPS, através 

do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, da Secretaria de 

Políticas de Previdência Complementar – SPPC e da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - PREVIC e das resoluções especícas doConselho 

Monetário Nacional.

Constituída como pessoa jurídica de direito privado, tem como nalidade administrar 

e executar planos de benefício de caráter previdenciário complementar, estruturados 

na modalidade de contribuição denida, nos termos das Leis Complementares 

Federais nos 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Os recursos que a entidade dispõe para o cumprimento de seus objetivos são 

representados por contribuições de seus patrocinadores e participantes, como 

também rendimentos resultantes das aplicações dessas contribuições. A Fundação 

aplica seus recursos nanceiros integralmente no país e não distribui lucro ou 

participações de seus resultados. As aplicações nanceiras obedecem às regras

xadas pela Resolução CMN nº. 3.792, de 24 de setembro de 2009, publicada no 

Diário Ocial da União de 28 de setembro de 2009, e suas alterações. A escrituração 

contábil é centralizada na sede e está registrada em livros obrigatórios, revestida das 

formalidades legais, capazes de assegurar sua exatidão.

O Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – PREVES 

SE – está registrado na PREVIC, no Cadastro Nacional de Plano de Benefício (CNPB), 

sob o número 2014000311.

Sigla do Plano: PREVES SE ativo desde 05 de fevereiro de 2014.

O Plano de Benefícios 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, ativo 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 práticas 

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 instituídos para apresentação 

anual, pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, os seguintes 

demonstrativos contábeis, pareceres e manifestação referentes ao exercício social:

a) Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;

b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) 

comparativa com o exercício anterior;

c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) 

comparativa com o exercício anterior;

d) Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de benefício previdencial) 

comparativa com exercício anterior;

e) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano de benefício 

previdencial) comparativa com exercício anterior;

f) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano – DPT (por plano de benefício 

previdencial) comparativa com o exercício anterior;

g) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas;

h) Parecer dos Auditores Independentes;

i) Parecer do Atuário relativo a cada plano de benefícios previdencial;

j) Parecer do Conselho Fiscal; e

k) Manifestação do Conselho Deliberativo com aprovação das Demonstrações 

Contábeis.
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3. Sumário das Principais Práticas Contábeis Adotadas

As principais práticas adotadas pela entidade estão em conformidade com o item II – 

Procedimentos Operacionais, do Anexo A – Normas Complementares, da Instrução 

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

As adições, contribuições previdenciárias e deduções, pagamento de benefícios são 

registradas por regime de caixa desde janeiro de 2017. As receitas e despesas do 

PGA, as rendas/variações positivas e as deduções/variações negativas da gestão 

de investimentos são registradas pelo regime de competência desde a constituição a 

entidade. Os fundos de investimentos são registrados pelo custo de aquisição, 

deduzidos das despesas diretas incorridas, reetidas na cota diária. A mensuração 

destas cotas segue conforme determinação da Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM.

Os registros das despesas administrativas são realizados no Plano de Gestão 

Administrativa – PGA, por meio de sistema de alocações diretas, combinadas com 

rateios de despesas comuns à gestão previdencial e de investimentos.

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 participante, limitada a 

8,5% (oito e meio por cento) sobre a parcela de sua remuneração que exceder o 

limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, como denida no 

§ 3º do artigo 25 da Lei Complementar 711/2013 e suas alterações, podendo o 

participante aumentar facultativamente seu percentual de contribuição, sem 

contrapartida correspondente do patrocinador. A participação nos planos 

administrados pela PREVES tem a alíquota mínima de 3% (três por cento), em 

conformidade com o Regulamento de cada plano de benefícios, todos aprovados 

pela PREVIC. 

O Custeio do Plano de Benefícios PREVES SE determina que os Participantes Ativos, 

Participantes Ativos Facultativos, Participantes Autopatrocinados e Participantes CDT 

possam escolher a alíquota de contribuição básica e facultativa, conforme o caso, 

incidente sobre o salário participação, observado o percentual mínimo xado no 

referido plano de custeio e no regulamento do plano de benefícios.

O Participante Ativo, o Participante Ativo Facultativo, o Autopatrocinado, o Assistido, 

o Participante Ativo Facultativo Anterior e o participante CDT podem aderir ao 

Aporte Adicional de Invalidez, ou Aporte Adicional de Morte, ou Benefício de Pecúlio 

por Morte, que é contratado de forma isolada pela Fundação com a companhia 

seguradora (Mongeral Aegon), e custeado de forma individualizada pelo 

Participante e Patrocinador, este último 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 mantido pelas seguintes fontes de receitas (valores de contribuições

previdenciais normais e facultativas mensais devidas pelos patrocinadores, quando 

houver, e participantes, entre outras):

I - Contribuições de Participantes e Assistidos:

a) contribuições normais obrigatórias e mensais efetuadas pelos Participantes Ativos,

Participantes Ativos Facultativos, Autopatrocinados e Participantes Ativos 

Facultativos Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os seus 

respectivos Salários de Participação, de acordo com o Plano Anual de Custeio;

b) contribuições facultativas dos Participantes Ativos, Participantes Ativos 

Facultativos, Autopatrocinados, Optantes ou Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, sem contrapartida do Patrocinador, de caráter voluntário, de 

periodicidade esporádica, em moeda corrente nacional, com valor denido 

livremente pelo Participante, observado o limite mínimo de 1% (um por cento) do 

respectivo Salário de Participação e não inferior a 1/6 (um sexto) da URPSE;

c) contribuições mensais opcionais dos Participantes Ativos, Participantes Ativos 

Facultativos, Autopatrocinados, Assistidos ou Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre os respectivos benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas 

em reais, destinadas a custear os Benefícios de Risco, de acordo com o Plano Anual 

de Custeio, limitadas a 1% (um por cento) sobre o Salário de Participação. O que 

exceder o limite de 1% (um por cento) será integralmente custeado pelo participante 

através de contribuição adicional; 30



d) contribuições mensais opcionais dos Participantes Ativos, Participantes Ativos 

Facultativos, Autopatrocinados, Assistidos ou Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre os respectivos benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas 

em reais, destinadas a constituir o Fundo de Sobrevivência, de acordo com o Plano 

Anual de Custeio, limitadas a 1% (um por cento) sobre o Salário de Participação. 

Através e contribuições adicionais o participante poderá destinar recursos ao Fundo 

de Sobrevivência;

e) contribuições mensais dos Participantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos, 

Autopatrocinados, Optantes, Assistidos e dos Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre as contribuições ou sobre os respectivos benefícios, conforme 

o caso, destinadas a custear as Despesas Administrativas, 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 respectivos Salários de 

Participação dos Participantes Ativos 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 respectivos Salários de Participação, conforme o caso, ou 

mesmo xadas em reais, destinadas a constituir o Fundo de Sobrevivência, de acordo 

com o Plano Anual de Custeio, de forma paritária ao participante e limitada a 1% 

sobre o Salário de Participação;

c) contribuições mensais efetuadas pelos Patrocinadores, apuradas pela aplicação 

de percentual sobre os respectivos Salários de Participação ou sobre os respectivos 

benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas em reais, destinadas a custear os 

Benefícios de Risco, de acordo com o Plano Anual de Custeio, de forma paritária ao 

participante e limitada a 1% sobre o Salário de Participação) contribuições mensais 

dos Patrocinadores apuradas pela aplicação de percentual sobre

os Salários de Participação ou sobre as contribuições ou sobre os respectivos 

benefícios dos Participantes Ativos a ele vinculados, destinadas a custear as 

Despesas Administrativas, de acordo com o Plano Anual de Custeio, até o limite 

estabelecido neste Regulamento.

III - valores recebidos de entidades abertas ou fechadas de previdência 

complementar, oriundos do instituto da portabilidade;

IV - contribuições a título de Joia para cobertura de benefício de risco ou 

sobrevivência, se com a inscrição do Participante ou de seu Beneciário resultar 

desequilíbrio no Plano de Benefício, atuarialmente identicado;

V - rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a IV 

deste artigo;

VI - importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos 

recursos garantidores do plano de benefícios e destinadas à cobertura das 

despesas administrativas, observado o Plano Anual de Custeio e o limite 

estabelecido na legislação; e

VII - outras contribuições que sejam vertidas ao plano, inclusive na forma de 

contribuições especiais, legados, doações de qualquer natureza, cuja destinação 

será o Fundo Coletivo.

4.2. Contribuições Mensais PREVES CDT

O PREVES CDT é mantido pelas seguintes fontes de receitas (valores de contribuições

previdenciais normais e facultativas mensais devidas pelos participantes, entre outras):

I - Contribuições de Participantes e Assistidos:

a) contribuições normais obrigatórias e mensais efetuadas pelos Participantes CDT e

Autopatrocinados, sem contrapartida do Patrocinador Averbador, apuradas pela 

aplicação de percentual sobre os seus respectivos Salários de Participação, de 

acordo com o Plano Anual de Custeio;
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b) contribuições facultativas dos Participantes CDT e Autopatrocinados sem 

contrapartida do Patrocinador Averbador, de caráter voluntário, de periodicidade 

esporádica, em moeda corrente nacional, ou mesmo xadas em percentual do 

respectivo Salário de Participação, com valor denido livremente pelo Participante, 

observado o limite mínimo de 1% (um por cento) do respectivo Salário de 

Participação e não inferior a 1/6 (um sexto) da URPCDT;

c) contribuições mensais opcionais dos Participantes CDT, Autopatrocinados ou 

Assistidos apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre os

respectivos benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas em reais, destinadas a 

custear os Benefícios de Risco, de acordo com o Plano Anual de Custeio;

d) contribuições mensais dos Participantes CDT, Autopatrocinados e dos Assistidos,

apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre as contribuições ou sobre os respectivos benefícios, conforme 

o caso, destinadas a custear as Despesas Administrativas, de acordo com o Plano 

Anual de Custeio.

II - valores recebidos de entidades abertas ou fechadas de previdência 

complementar, oriundos do instituto da portabilidade;

III - rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a II 

deste artigo;

IV - importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos 

recursos garantidores do plano de benefícios e destinadas à cobertura das 

despesas administrativas, observado o Plano Anual de Custeio e o limite 

estabelecido na legislação; e

V - outras contribuições que sejam vertidas ao plano, inclusive na forma de 

contribuições especiais, legados, doações de qualquer natureza, cuja destinação 

será o Fundo Coletivo.

5. Exigível Operacional

O Exigível Operacional está subdividido em Gestão Previdencial, Gestão de 

Investimentos e Gestão Administrativa e registra as obrigações decorrentes das 

operações da Fundação. No Plano de Gestão Administrativa – PGA estão 

registrados os compromissos a pagar, pertinentes a administração dos respectivos 

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 atividades da PREVES. O aporte foi no valor 

total de 20 milhões de reais, recebidos em 2014 a título de adiantamento de 

contribuições do patrocinador, que são destinados à cobertura de despesas 

administrativas enquanto a Fundação não apresentar reservas sucientes para tais.

De acordo com o § 2º do Art. 31 da LC 711/2013, “o aporte será compensado com 

as contribuições patronais do Poder Executivo, atualizado pela variação do Valor de 

Referência do Tesouro Estadual – VRTE, a partir do 15º (décimo quinto) ano de 

funcionamento ou do momento em que a Fundação obtiver 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 

2017 a título de variação monetária passiva sobre o saldo do aporte. Sem prejuízo às 

normas contábeis, o valor do aporte utilizado para cobertura do saldo que deixaria o 

Plano de Gestão Administrativa negativo durante o período foi ativado na conta 

despesas antecipadas, e será reconhecido como despesa administrativa nos 

períodos subsequentes.

6. Exigível Contingencial

6.1 Gestão Administrativa – PIS/COFINS

O saldo de R$ 507 mil (2016 R$ 357 mil) representa a provisão relativa 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 

garantir o direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento das contribuições 32



PIS/COFINS, por ser uma Entidade Fechada de Previdência Complementar que não 

possui faturamento ou receita bruta. A PREVES vêm depositando judicialmente os 

valores discutidos. Tais valores representam no nal do exercício R$ 496 mil (2016 R$ 

339 mil) e estão registrados em contas especícas do Ativo da Gestão Administrativa. 

Atualmente o processo judicial nº 0112239-93.2014.4.02.5001 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.

6.2 Práticas Contábeis

- Depósitos Judiciais / Recursais: representa o total depositado em juízo relativo às 

contingências da Gestão Administrativa.

- Exigível Contingencial: representa as provisões para PIS e COFINS que estão sendo 

discutidos judicialmente pela PREVES;

6.3 Despesas Administrativas/Fundo Administrativo

Observou-se durante o ano de 2017 uma diminuição no Fundo Administrativo. Essa 

diminuição foi devida, principalmente, por dois fatores: uma menor rentabilidade dos 

investimentos da Gestão Administrativa no ano de 2017 em relação ao ano de 2016 

e também ao aumento das despesas administrativas gerais. O movimento do Banco 

Central de queda de taxa de juros ocasionou uma menor rentabilidade absoluta em

relação ao ano de 2016, consequentemente, os rendimentos do PGA declinaram. Já 

o aumento das despesas administrativas ocorreu principalmente em virtude dos 

esforços para a mudança da sede da PREVES, que ocorreu em 02/2018. Os gastos 

com aluguel e reforma estavam previstos no Orçamento aprovado para o ano de 

2017.

7. Provisões Matemáticas

As provisões matemáticas são determinadas em bases atuariais, segundo cálculos 

efetuados por atuário contratado pela Fundação e representam os compromissos 

acumulados no encerramento do exercício, oriundos de benefícios concedidos e a 

conceder a participantes, assistidos e seus beneciários

8. Custeio Administrativo:

As despesas administrativas são custeadas através de Taxa de Carregamento (6%), 

incidente sobre a contribuição ou benefício do participante, 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 atividades, a utilização da taxa de 

administração como fonte de custeio. Durante o ano de 2017, assim como os anos 

anteriores, a PREVES não fez utilização da taxa de administração, que é limitada a 1% 

ao ano incidente sobre o montante dos recursos garantidores dos planos de 

benefícios, maximizando o retorno sobre os investimentos dos participantes.

A PREVES recebeu antecipação de contribuição patronal destinada ao seu início de 

funcionamento. Este recurso, conforme previsto na LC 711/13, é destinado ao 

pagamento do custeio administrativo e/ou benefício de risco dos participantes dos 

planos administrados pela Entidade. Os valores do aporte recebido a título de 

antecipação foram aplicados para garantir rentabilidade necessária ao crescimento 

e desenvolvimento da instituição em suas atividades, deduzindo o valor das despesas 

ocorridas durante o período. Em observância aos indicadores de Gestão 

Administrativa e aos limites para custeio administrativo das entidades fechadas de 

previdência complementar disciplinados pela Lei Complementar 108/2001 e 

regulamentado pela Resolução CGPC 29/2009, que estabelece no seu artigo 9º um 

prazo de 60 (sessenta) meses para o enquadramento nos limites legais, a Entidade 

encontra-se enquadrada..

9. Apresentação dos efeitos da consolidação:

Conforme Instrução nº 34 - itens 5 e 6 do anexo A, e suas alterações, ao nal de cada 

mês, a EFPC deve registrar nas contas “Participação no Plano de Gestão 

Administrativa”, no ativo, e “Participação no Fundo Administrativo do PGA”, no passivo, 

a parcela equivalente à participação de cada plano de benefício previdenciário no 

fundo administrativo registrado no PGA.

Em contrapartida, a parcela do fundo administrativo que cabe a cada plano de 

benefícios também é registrada na gestão previdencial do respectivo plano de 

benefícios previdenciários em contas do ativo e passivo, anulando assim o efeito do 

fundo administrativo na elaboração das demonstrações consolidadas, 

permanecendo apenas o saldo do fundo administrativo no PGA.
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10. Gestão de Investimentos:

Em 29.12.2017, a carteira consolidada está em consonância com a Resolução CMN 

nº. 3.792, de 24/09/2009, publicada no Diário Ocial da União de 28/09/2009 e 

suas alterações. Composta conforme quadros demonstrativos 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 títulos e valores mobiliários 

foram classicados em títulos para negociação. Entende-se por títulos 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.

Tais títulos são avaliados diariamente a valor de mercado e seus efeitos reconhecidos 

em conta especíca na demonstração de resultados. Para a precicação dos ativos 

nanceiros, a Fundação adota a marcação a mercado, seguindo os procedimentos 

acordados com o agente custodiante. A metodologia utilizada pela instituição 

nanceira custodiante está detalhada no seu Manual de Precicação de Ativos e foi 

disponibilizada à PREVES. Em 29/12/2017 os títulos estavam assim classicados (R$ 

mil):
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Ao nal de 2017 a PREVES mantinha contrato com o Santander, credenciado na 

Comissão de Valores Mobiliários, para atuar como agente custodiante e responsável 

pelo uxo de pagamentos e recebimentos relativos às operações nos segmentos de 

renda xa e renda variável.

A gestão dos investimentos pode ser exercida pela própria Entidade e por terceiros, 

observando o que dispõe sua Política de Investimento, devidamente aprovada pelo 

Conselho Deliberativo. Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

a gestão dos investimentos foi exercida de maneira mista, ou seja: uma parte dos 

investimentos foi realizada de maneira direta (caso do título público presente na 

carteira), outra parte foi direcionada a fundos de investimentos sob condomínio 

aberto, após criterioso processo de seleção.

A rentabilidade auferida pela carteira de investimentos do Plano PREVES SE no 

exercício social de 2017, atingiu 11,23%, enquanto a meta nanceira de IPCA + 4,5% 

a.a., cou em 7,58%.

Já a rentabilidade do PREVES CDT cou em 9,80%, frente a meta nanceira de IPCA + 

4,5% a.a. cou em 7,58%.

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 Entidades com títulos 

públicos marcados na curva são obrigadas a partir de 01 de janeiro de 2015 a 

realizarem a avaliação desses ativos pela Taxa de Juros Parâmetro – TJP, a qual a 

variação dependerá da Duration do Plano. Como a PREVES não possui títulos 

públicos marcados na curva essa resolução não se aplica a entidade.

11.2 Destaca-se ainda evento ocorrido no m de janeiro de 2018 relacionado ao 

Fundo Delta Crédito Privado, sendo que o administrador do fundo (BNY Mellon) 

estabeleceu o novo modelo de precicação e provisão para devedores duvidosos –  

PDD, de ativos de crédito emitidos por empresas que se encontram em recuperação 

judicial. A Mellon em face uma onda crescente de ativos defaultados e/ ou em 

recuperação nos últimos 3 anos, independente do gestor ou do ativo, decidiu que a 

precicação desses ativos deveria sofrer a partir de agora uma provisão mais 

agressiva (75% do valor).

Essa PDD realizada pela Mellon afeta diretamente o fundo Delta Crédito Privado, 

com impacto aproximado de 31% na cota de 30.01.2018.
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1. Breve Histórico – Diretoria Executiva:

A PREVES com o intuito de dar transparência e publicidade em seus atos de gestão 

para com os recursos de nossos participantes apresenta seu Demonstrativo de 

Investimentos do exercício de 2017. 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 obtido pela PREVES no exercício de 2017. Para 

contextualizar melhor a PREVES no cenário das obrigações da previdência 

complementar, segue preliminarmente um pequeno histórico da nossa Entidade 

Fechada de Previdência Complementar:

Ÿ O Estado do Espírito Santo através da Lei Complementar nº. 711 de 02 de 

setembro de 2013, complementada pelas Leis Complementares 738 e 789, de 23 

de dezembro de 2013 e 10 de setembro de 2014, respectivamente, instituiu 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. 

Ÿ A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, através da 

Portaria nº 565 de 14 de outubro de 2013, aprovou a constituição e autorizou o 

funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito 

Santo – PREVES, como Entidade Fechada de Previdência Complementar. Ainda em 

relação a PREVIC, através da Portaria 43, de 4 de fevereiro de 2014, foi 

aprovado o Regulamento do Plano de Benefícios do Estado do Espírito Santo, a 

partir desta data foi xado o prazo de 180 dias para início de funcionamento do 

referido plano. Da mesma forma, em 25.09.2015, foi publicado a Portaria 507, que 

aprovou o Plano de Benefícios dos Servidores e Empregados de Cargo em 

Comissão e Designação Temporária do Estado do Espírito Santo - PREVES CDT, 

xando, também, o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para início de 

funcionamento do referido plano.  

                 

Ÿ O Patrocinador do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do Estado do 

Espírito Santo é o Governo do Estado do Espirito Santo, através do Poder 

Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do 

Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Ÿ Em janeiro de 2014 a PREVES recebeu a primeira parcela do aporte efetivado 

pelo Governo do Estado do Espirito Santo, no valor de R$ 10.000.000,00.

Ÿ Em abril de 2014 recebemos efetivamente nossas primeiras contribuições 

previdenciárias.

Ÿ Finalmente, em agosto de 2014, a título de adiantamento de contribuição, 

objetivando a cobertura de despesas administrativas e/ou de benefícios de risco, 

recebemos a segunda e última 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. 

2. Análise Cenário Econômico 2017 – Diretoria Executiva:

A análise de resultados após o fechamento do ano traz consigo avaliações do que 

deu certo, o que deu errado e como evoluir para o próximo ano. Isto ocorre em todas 

as esferas e na Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo 

(PREVES) não é diferente. O ano de 2017 teve de tudo menos monotonia: dados 

positivos sobre a economia brasileira se misturaram a grandes escândalos. O objetivo 

deste texto é relembrar os principais acontecimentos de conteúdo econômico e seus 

impactos na carteira de investimentos da PREVES. 

Inicialmente deve-se destacar que 2017 marcou o m da recessão da economia 

brasileira, sendo que após dois anos consecutivos de queda, o Produto Interno Bruto 

(PIB) voltou a crescer (1,0%), apesar de modesto os fatores de crescimento continuam 

presentes na economia brasileira (aumento da renda das famílias, queda da inação, 

melhoria de emprego e ainda uma perspectiva de aumento do crédito). Entretanto, a 

demora na recuperação econômica acarretou diculdades na administração do 

Orçamento em 2017, chegando a comprometer o funcionamento de serviços 

públicos. 39



O ano de 2017 foi marcado por um forte processo de desinação, que surpreendeu 

agentes econômicos. Pela primeira vez desde 1998 a inação cou abaixo de 3%, 

fato que traz um alívio aos consumidores. De fato, a recessão dos últimos anos 

contribuiu para conter os preços.

No acumulado de 11 meses, a inação chegou a 2,5%, o menor resultado acumulado 

para de janeiro a novembro desde 1998, quando a taxa cou em 1,32%. É também 

um resultado bem abaixo dos 5,97% em igual período do ano passado. Com a 

contribuição da safra agrícola, os preços dos produtos alimentícios, que respondem 

por 25% das despesas das famílias, foram decisivos para as seguidas quedas nas 

taxas de inação ao longo do ano e encerraram novembro com os custos menores 

pelo sétimo mês consecutivo. Por outro lado, os preços de gás, gasolina e energia 

subiram ao longo de 2017, mas têm peso menor ao serem comparados com a queda 

dos alimentos. 

Diretamente relacionada à queda da inação, outro ponto de destaque em 2017 foi 

a queda da taxa básica de juros, a Selic. Com os preços mais baixos e expectativas 

para uma inação menor, a taxa básica de juros, a Selic, passou por um ciclo de cortes, 

chegando ao menor nível histórico. O ciclo de cortes, iniciado em outubro de 2016 

(quando a taxa estava em 14,25%), fez com que a Selic chegasse, em dezembro, a 7% 

ao ano — a mínima histórica desde a adoção do regime de metas de inação, em 

1999. Do ponto de vista do investidor a Selic mais baixa impacta numa mudança na 

remuneração da poupança. De acordo com a regra que entrou em vigor em 2012, 

quando a taxa básica de juros está abaixo ou é igual a 8,5% ao ano, o rendimento é 

de 70% da Selic. Antes, a remuneração era de 6,27% ao ano (0,5% ao mês) mais a 

Taxa Referencial (TR), um tipo de juros variável. A nova regra vale somente para os 

depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Ainda em 2017, o governo também deu sequência a uma série de reformas. Após 

aprovar em 2016 a regra do teto de gastos, que controla as despesas públicas, o 

governo Michel Temer conseguiu aprovar a reforma trabalhista. A medida alterou mais 

de cem pontos da CLT, vários deles bastante polêmicos.

Apesar da recuperação econômica no segundo semestre, nas contas dos estados, 

os reexos da crise e da recessão foram ainda mais visíveis em 2017 e levaram a 

atrasos de pagamentos a fornecedores, a credores e a servidores locais. A recessão 

pela qual o país passou nos últimos anos escancarou a má saúde scal de alguns 

estados brasileiros. O Rio de Janeiro chegou a deixar de pagar os salários de 

funcionários públicos por meses. Em dezembro, pelo menos cinco estados do país não 

pagaram em dia o 13° salário dos servidores: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Neste contexto, do ponto de vista econômico, a tendência é que o PIB cresça de 

maneira mais signicativa em 2018, consolidando a recuperação que se iniciou em 

2017. Já a inação deve se manter dentro do aceitável, fato que deverá implicar em 

manutenção da taxa de juros em patamares tão ou mais baixos que os atuais. E 

nalmente o mercado de trabalho deve reagir positivamente também com uma 

aceleração da recuperação econômica.

Diante o cenário apresentado a PREVES optou por manter suas alocações com 

conservadorismo. Em nossa análise, o cenário de queda de taxa de juros favoreceu a 

gestão dos fundos multimercados, que puderam explorar os papéis pré-xados bem 

como a variação do Ibovespa que se destacou em 2017. Assim priorizamos 

investimentos com estratégia diversicada. Desta forma, olhando para o consolidado 

dos planos, fechamos o ano com aproximadamente 93,6% alocados no segmento de 

Renda Fixa. Apesar da posição conservadora, nalizamos o ano de 2017 com uma 

rentabilidade líquida de 11,23% para os recursos alocados no Plano de Benefícios 

PREVES SE. Já o PREVES CDT apresentou uma rentabilidade em torno de 9,80%.

O quadro a seguir resume o 

comportamento dos p lanos 

citados contra os principais 

indicadores de investimentos:
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Acumulado no ano
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9,93%
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2,95%

 

IMA-B

 

12,79%

 

IPCA + 4,5%

 

7,58%

 

Rentabilidade PREVES SE

 
11,23%

 

Rentabilidade PREVES CDT
 

9,80%
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7. Resumo dos Investimentos – PREVES SE

Como pode ser observado na tabela a seguir, a exemplo do que já vinha ocorrendo 

em anos anteriores a PREVES concentrou mais de 90% das suas alocações em ativos 

classicados no segmento de Renda Fixa. O restante das alocações ocorreu em 

estratégias de investimentos com ativos pertencentes ao segmento de Renda Variável 

e Estruturados. 

Ao longo do ano de 2017 tivemos o impacto positivo da marcação a mercado dos 

títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B). Assim, optamos por uma diversicação de 

gestores e exploramos oportunidades em fundos de renda xa ativos. Essa estratégia 

trouxe ganho para a carteira, embora a marcação a mercado dos títulos também 

tenha ocasionado uma volatilidade maior para a carteira do Plano.

Da mesma forma, as alocações em fundos multimercados e de ações contribuíram 

positivamente com nosso resultado. Os fundos em carteira são selecionados 

observando critérios quantitativos e qualitativos conforme denido 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVES SE

SEGMENTOS

 

ALOCAÇÃO

 

(%) Recursos 
Consolidados 

   

RENDA FIXA

  

R$         16.378.996,06 93,62%

Título Públicos Federais

  

R$               882.716,35 5,05%

NTN -

 

Nota do Tesouro Nacional

  

R$               882.716,35 5,05%

Fundo de Inves�mentos

  

R$         15.496.279,71 88,58%

FI Banestes Liquidez Referenciado DI

  

R$           1.882.245,18 10,76%

FI Bradesco Referenciado DI Premium 

  

R$               850.919,01 4,86%

BB Ins�tucional FI Renda Fixa

  

R$           1.319.007,10 7,54%

Itaú Ins�tucional Referenciado DI -

 
FI

  
R$           1.927.963,67 11,02%

Novero Crédito Privado Ins�tucional
  

R$               280.295,20 1,60%

DELTA Crédito Privado FIC FI RF   R$               180.150,89 1,03%

Itaú Ins�tucional RF Inflação 5   R$               109.880,70 0,63%

Claritas Mul�mercado Ins�tucional
  

R$               713.389,42 4,08%

XP Referenciado DI

  
R$           1.400.272,30 8,00%

BB Previdenciário IMA-B TP

  

R$               140.761,03 0,80%

BB Previdenciário IMA-B 5+ TP

  

R$               109.354,02 0,63%

JPM FI FIC Referenciado DI

  

R$           1.265.513,72 7,23%

FI Modal Ins�tucional Mul�mercado

  

R$           1.272.831,64 7,28%

Mauá Ins�tucional FIC FIM

  

R$           1.020.039,82 5,83%

Capitânia Premium FIC

 

RF CP

  

R$               275.881,12 1,58%

Santander FIC FI Ins�t. RF Ref DI

  

R$           1.363.465,33 7,79%

Mongeral Aegon CP Ins�tucional RF LP

  

R$               341.739,15 1,95%

Safra Carteira Ins�tucional FIM

  

R$           1.042.570,44 5,96%

   

ESTRUTURADO

  

R$               802.890,36 4,59%

Fundo de Inves�mentos

  

R$               802.890,36 4,59%

FI GAP Long Short FIM

  

R$               268.732,83 1,54%

FI Garde Dumas FIC FIM

  

R$               270.001,27 1,54%

AZ Quest Mul�

 

FIC FIM

  

R$               264.156,26 1,51%

   

RENDA VARIÁVEL

  

R$               313.105,81 1,79%

Fundo de Inves�mentos

  

R$               313.105,81 1,79%

Brasil Plural FIC de FIA R$               313.105,81 1,79%

IMÓVEIS R$                                 -

INVESTIMENTO NO EXTERIOR R$                                 -

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES R$                                 -

TOTAL R$         17.494.992,23 100%
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Com o intuito de demonstrar o enquadramento de nossas alocações aos limites legais estabelecidos na Resolução CMN nº 3.792/2009, bem como em relação aos limites 

estabelecidos pela Política de Investimentos vigente em 2016, apresentamos os dados referentes ao controle elaborado pela Aditus Consultoria de Investimentos. 

É importante ressaltar que, em relação às regras do Conselho Monetário Nacional,  na posição nal de 2017 não houve desenquadramento nos planos geridos pela PREVES, 

conforme atestam os relatórios elaborados pela Adiitus Consultoria de Investimentos. 

Participação no capital votante de uma mesma companhia aberta

Participação no patrimônio líquido de uma mesma instituição nanceira autorizada a funcionar pelo Bacen

0,00%

0,00%

0,21%

25,00%0,00%

0,02% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

25,00%

25,00% 25,00% OK

5,00% OK25,00%

25,00% OK

5,00% OK

25,00%

0,00% OK

25,00% OK

25,00% OK

5,00% OK

0,00%

0,00%

0,00% OK

5,00% OK

25,00%

0,00% 25,00%

Participação em fundo de investimento classicado como dívida externa no segmento investimentos no exterior

Participação no capital total de uma mesma companhia aberta ou de uma mesma SPE

Participação em fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas

Participação em fundo de investimento classicado no segmento de investimentos estruturados

Participação em fundo de investimento no Brasil que tenha ativos classicados no segmento de investimento no exterior

Participação em fundo de índice do exterior admitido à negociação em bolsa de valores do Brasil

Participação no patrimônio separado constituído nas emissões de certicado de recebíveis com regime duciário

Participação em fundo de investimento de índice de renda xa

ALOCAÇÃO DE RECURSOS CONSOLIDADA

Limites de Concentração por emissor

Veículos de Investimento 
Maior (%)

Observado 
Limite
Legal 

Limite
Plano 

Status 

Comentários:No encerramento do 2ºSemestre de 2017 a EFPC está em conformidade com os limites de concentração por emissor conforme estabelecidos pelo Art.42 da Resolução CMN nº3.792.

46



2017
 

  

8. Resumo dos Investimentos – PREVES CDT

Em relação ao PREVES CDT, em virtude das reservas ainda serem pequenas, optamos 

por manter 100% das alocações em fundos enquadrados no segmento 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 denido 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.

PREVES CDT 

   

SEGMENTOS ALOCAÇÃO 
 (%) Recursos 
Consolidados  

     
RENDA FIXA  R$               182.792,57  100,00% 

 
Fundo de Inves�mentos 

 

 R$               182.792,57  100,00% 
Itaú Ins�tucional Referenciado DI - FI  R$                 78.946,27  43,19% 
Claritas Mul�mercado Ins�tucional  R$                 24.370,49  13,33% 
FI Modal Ins�tucional Mul�mercado  R$                 35.677,66  19,52% 
Mauá Ins�tucional FIC FIM

  
R$                 18.033,41 

 
9,87%

 
Safra Carteira Ins�tucional FIM

  
R$                 25.764,74 

 
14,10%

 

    
ESTRUTURADO

  
R$                                 -

    
-
 

     
RENDA VARIÁVEL

  
R$                                 -

    
-
 

     
IMÓVEIS

  
R$                                 -

    
-
 

     
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  
R$                                 -

    
-
 

     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
  

R$                                 -
    

-
 

     TOTAL
  

R$               182.792,57 
 

100%
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REQUISITOS DOS ATIVOS E VEDAÇÕES - CONSOLIDADO

Veículos de Investimento Status 

Comentários: No encerramento do 2º Semestre de 2017 a EFPC apresenta-se em conformidade em relação aos requisitos dos ativos e às vedações da Resolução CMN nº 3.792. 

OK

OK

OK

Operações day trade 4 OK

OK

Derivativos sem garantia

Short de ações

OK

OK

OK

Aplicar em ativos ou modalidades não previstas na Resolução CMN n°3.792 e alterações posteriores

Aplicar em títulos de cias sem registro na CVM 1

Aplicar em ações não integrantes dos segmentos Novo Mercado, Nível 2 e Bovespa Mais da BM&F BOVESPA 2

Aplicar em veículos de investimento que alavancam mais de uma vez o patrimônio líquido 3

Derivativos a descoberto

OK

OK

Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada

Adquirir ou manter terrenos, exceto aqueles destinados a realização de empreendimentos imobiliários ou construção de imóveis para aluguel ou uso próprio

Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão 5 OK

1 Exceto os títulos que tenham coobrigação de instituição nanceira autorizada a funcionar pelo Bacen, que tenham cobertura de seguro, garantia real ou de emissão de armazém certicado, no caso de warrant
agropecuário (Art . 18, § 1º).
2 Salvo se estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 29 de maio de 2001 .
3 Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos, portanto, consideraremos enquadrados nesse quesito os fundos que possuem vedação a esse tipo de operação em seu regulamento .
4 Através dos arquivos que recebemos, não foi possível identicar se houve, ou não, operações de day trade . Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos, portanto, consideraremos
enquadrados nesse quesito os fundos que possuem vedação a esse tipo de operação em seu regulamento .
5 Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos previstos em regulamentação estabelecida pela SPC e demais
casos expressamente previstos na Resolução CMN n ° 3. 792 e alterações posteriores .
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1. Sobre a Política de Investimentos:

De acordo com o Artigo 16 da Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 

2009, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) devem denir 

uma política de investimento para aplicação dos recursos de cada plano por ela 

administrado. Neste contexto, no dia 12.12.2017 o Conselho Deliberativo aprovou a 

Política de Investimentos dos planos PREVES SE e PREVES CDT, bem como para o PGA, 

para o período de 2018-2022.

As Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo da PREVES, tanto 

para os Planos de Benefícios, quanto para o Plano de Gestão Administrativa, tiveram 

por nalidade estabelecer os princípios e as diretrizes que devem reger os 

investimentos dos recursos conados à PREVES, com vistas a promover a segurança, 

liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e 

passivos.

Desta forma, as diretrizes ora estabelecidas são complementares àquelas denidas 

pela Resolução CMN nº 3.792/09, 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 Política de Investimentos.

Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser adequados à nova 

regulamentação. Se houver necessidade de negociação de ativos, a PREVES 

estabelecerá um plano com critérios e prazos para a realização dessas operações, 

de forma a garantir a preservação dos recursos, sem prejuízos à rentabilidade dos 

investimentos.

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 política de investimento foi conduzida pela Diretoria Executiva e 

aprovada pelo Conselho Deliberativo. As diretrizes denidas, que entraram em vigor 

em 1º de janeiro de 2018, contemplam todos os itens previstos no Capítulo V, “Da 

Política de Investimento”, da Resolução CMN nº 3.792/09.

A Política de Investimentos foi divulgada aos participantes por meio eletrônico e está 

disponível para acesso através do site da PREVES.

Am de delimitar a abrangência da Política de Investimento, as tabelas a seguir 

detalham alguns pontos relevantes:

Cabe destacar que o AETQ, de acordo com os preceitos da Resolução CMN nº 

4.275, de 31 de outubro de 2013, é responsável: pela gestão, alocação, supervisão, 

controle de risco e acompanhamento dos recursos garantidores de seus planos e 

pela prestação de informações relativas à aplicação desses recursos.

2. Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação:

A alocação de recursos da PREVES envolve a implantação de uma estratégia de 

gestão de longo prazo, com o intuito de atender às expectativas e às necessidades 

de retorno, dentro de parâmetro de riscos condizentes. 

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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Considerando as características do plano e a estrutura do passivo atuarial do Plano 

de Benefícios, a metodologia pretende implementar estratégias especícas, 

otimizando os investimentos da PREVES.

A tabela a seguir (adotada para os dois planos de benefícios) mostra a alocação-

objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos denidos pela 

Resolução CMN nº 3.792/09.

100,00% 85,00%

3,00%

2,00%

70,00%

15,00%

5,00%

A alocação objetivo foi denida considerando o cenário macroeconômico e as 

expectativas de mercado vigentes quando da elaboração desta política de 

investimento. Os números reetem, portanto, a alocação estratégica dos recursos, 

sujeita a movimentos táticos de acordo com as condições de mercado.

É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente 

alteram as expectativas de retorno dos ativos, bem como suas volatilidades, o que 

pode obrigar os administradores do plano a buscar um novo ponto de equilíbrio 

dentro dos limites de alocação de cada segmento.

3. Índices de referência e metas de rentabilidade:

A Resolução CMN nº 3.792/09 exige que as entidades fechadas de previdência 

complementar denam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade 

para cada segmento de aplicação. Assim, foi denido os seguintes indicadores:

4,5

5,5

5,5
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5. Gestão dos Recursos:

O tipo 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 

ativos em sua própria carteira, ou optar pela alocação dos recursos através de 

Fundos de Investimentos (abertos ou exclusivos).

A opção pela contratação de gestores (Fundos de Investimentos) deverá obedecer 

aos preceitos legais e aos critérios denidos na Política de Investimentos. Em relação à 

aquisição de cotas e Fundos de Investimentos, respeitados os limites legais denidos 

para cada categoria de fundos de investimentos, os investimentos em cotas de fundos 

de investimento condominiais abertos, cam limitados a 5% (cinco por cento) do 

patrimônio líquido do fundo. Adicionalmente, na gestão dos recursos do Plano de 

Benefício deve ser observado o limite de 20% (PREVES SE) e 40% (PREVES CDT) dos 

Recursos Garantidores de Reserva Técnica para cada Fundo de Investimento. Caso 

algum fundo de investimentos do qual a PREVES possua cotas sofra um 

desenquadramento passivo em relação aos limites acima citados, cabe à Diretoria 

Executiva providenciar o reenquadramento ou manifestar posicionamento quanto à 

alocação no veículo.

6. Controle de Riscos:

Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação 

de Risco”, da Resolução CMN nº 3.792/09, a PREVES estabelece na política de 

investimentos quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos 

investimentos. Os procedimentos adotados buscam estabelecer regras que permitam 

identicar, avaliar, controlar e monitorar os diversos riscos aos quais os recursos do 

plano estão expostos.

Os limites de risco estabelecidos na Política de Investimento 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 vericadas 

extrapolações aos limites estabelecidos. Os principais riscos observados são:

- Risco de Mercado – Depende do comportamento do preço do ativo diante das 

condições de mercado. Para entender e medir possíveis perdas devido às utuações 

do mercado é importante identicar e quanticar o mais corretamente possível as 

volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do ativo;

Ÿ 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 ativas e passivas;

Ÿ 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;

Ÿ Risco Legal – Está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode 

ser legalmente amparado. Inclui-se riscos de perdas dor documentação 

insuciente, insolvência, ilegalidade, falta de representatividade e/ou autoridade 

por parte de um negociador, etc.

Ÿ Risco Operacional – Relaciona-se a possíveis perdas como resultado de sistemas 

e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos.

8. Observação dos Princípios Socioambientais

Pela própria denição de sua atividade primordial, a Entidade considera que a 

utilização dos princípios de responsabilidade socioambiental como base para suas 

diversas atividades é de fundamental importância.

No campo dos investimentos, a análise de projetos e de fundos sempre levará em 

conta a existência de cláusulas ou objetivos que contradigam tais princípios. Em 

função de não haver princípios formalmente denidos, a Entidade procurará, sempre 

que possível, pautar-se por seu entendimento sobre a responsabilidade 

socioambiental antes de qualquer tomada de decisão.

Aprovação da Política de Investimentos:

Data da Aprovação: 12 de dezembro de 2017

Registrado na Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.
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4. Limites de Alçada:

Qualquer investimento com volume nanceiro superior a 5% (cinco por cento) dos 

recursos garantidores estará sujeito à aprovação prévia do Conselho Deliberativo. 

Cabe ressaltar que este controle é feito mensalmente, ou seja, a cada novo mês 

mensura-se o volume de investimento em cada modalidade, considerando-se as 

aquisições feitas neste intervalo.

As aplicações nanceiras que não estiverem claramente denidas nessa política, e 

que estiverem de acordo com as diretrizes de investimentos, deverão ser levadas ao 

Conselho Deliberativo para aprovação. Além disso, qualquer aplicação em novo 

fundo de investimento deverá ser previamente analisada pelo Conselho Deliberativo. 

Fundos previamente aprovados podem receber aplicações subsequentes, 

respeitando-se os limites estabelecidos, sem a necessidade de nova aprovação.

Os investimentos com volume nanceiro até 5% (cinco por cento) dos recursos 

garantidores, acumulado a cada mês por modalidade de investimento, estarão 

sujeitos à aprovação prévia dos órgãos competentes, conforme quadro a seguir:

Exterior

/ Fundo de Participação
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RELATÓRIOANUALDE 
INFORMAÇÕES2017

RELATÓRIODOS
AUDITORES
INDEPENDENTES



 Opinião 

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 2017 e as respectivas 

demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de 

gestão administrativa, bem como as demonstrações individuais por plano de 

benefício do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do 

plano de benefícios, para o exercício ndo nessa data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano 

de benefício acima referidas apresentam adequadamente, em todos aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e nanceira consolidadas da FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES, e 

individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2017 e o desempenho 

consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício ndo 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

Entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.

 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 

descritas na seção a seguir intitulada "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 os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Prossional 

do Contador e nas normas prossionais emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suciente e 

apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 Ênfase 

 a) Ajuste de Precicação 

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 nos15 e 16, ambas 

de 19 de novembro de 2014, por não serem aplicáveis à entidade. Nossa opinião 

não contém modicação relacionada a esse assunto. 

 b) Evento Subsequente 

Chamamos à atenção para a Nota 11.2, às demonstrações contábeis, a qual 

descreve o evento ocorrido no m de janeiro de 2018 relacionado ao Fundo Delta 

Crédito Privado, sendo que o administrador do fundo (BNY Mellon) estabeleceu o 

novo modelo de precicação e provisão para devedores duvidosos – PDD, de ativos 

de crédito emitidos por empresas que se encontram em recuperação judicial. A Mellon 

em face uma onda crescente de ativos defaultados e/ ou em recuperação nos últimos 

3 anos, independente do gestor ou do ativo, decidiu que a precicação desses 

ativos deveria sofrer a partir de agora uma provisão mais agressiva (75% do valor). 

Essa PDD realizada pela Mellon afeta diretamente o fundo Delta Crédito Privado, com 

impacto aproximado de 31% na cota de 30.01.2018. 

Outros assuntos 

As demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES para o exercício ndo em 31 de 

dezembro de 2016, apresentadas para ns de comparação, foram anteriormente por 

nós auditadas de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da 

emissão do relatório em 13 de abril de 2017, com uma opinião sem modicação 

sobre essas demonstrações contábeis, com ênfase sobre o mesmo assunto da letra "a" 

do parágrafo de ênfase acima. 
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Ÿ Identicamos 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 suciente 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, falsicação, omissão ou 

representações falsas intencionais. 

Ÿ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a ecácia dos controles internos 

da Entidade. 

Ÿ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

Ÿ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 

existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida signicativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modicação 

em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 

estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 

relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 

mais se manter em continuidade operacional. 

Ÿ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais 

consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 

maneira compatível com o objetivo 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 

signicativas de auditoria, inclusive as eventuais deciências signicativas nos 

controles internos que identicamos durante nossos trabalhos. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 

relatório do auditor 

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que 

compreendem o Relatório Anual de Informações aos Participantes e Assistidos. 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório Anual de 

Informações aos Participantes e Assistidos 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 Participantes e Assistidos e, ao fazê-lo, 

considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 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 Participantes e Assistidos, somos requeridos a comunicar esse fato. Até a data de 

emissão do nosso relatório não havíamos recebido o Relatório Anual de Informações 

aos Participantes e Assistidos, 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 Participantes e Assistidos, 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 práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às Entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar - CNPC e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir 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 continuar operando, divulgando, 

quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 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 alternativa 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 objetivos 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 emitir relatório de auditoria 

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 

uma garantia 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 inuenciar, dentro de uma 

perspectiva 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 prossional e mantemos ceticismo 

prossional ao longo da auditoria. Além disso:
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Os membros do Conselho Deliberativo 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 entidade e depois de terem 

examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 

– DMPS, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada) – DPGA, 

as Demonstrações do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL's, as Demonstrações 

da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL's, as Demonstrações 

das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT's, as Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício de 2017, consubstanciados 

pelo Parecer da Conde Consultoria Atuarial, responsável pelos Planos de Benefícios, 

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 2018.

Adriano Vieira Spessimilli
Presidente do Conselho Deliberativo

Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut
Conselheira Titular

Rodrigo Francisco Teixeira de Miranda
Conselheiro Titular

José Adriano Pereira
Conselheiro Titular

Charles Dias de Almeida
Conselheiro Titular

Amanda Gabriel de Oliveira Kiffer

Conselheira Titular
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Giuliano Medina Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Ricardo Cassa Monteiro
Conselheiro Titular

Fabrício Ferraz Pêgo                 
Conselheiro Titular

Rosalina Frassi de Souza
Conselheira Titular

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 entidade, 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 Administrativa (Consolidada) – DPGA, as 

Demonstrações do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL's, as Demonstrações 

da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL's, as Demonstrações 

das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT's, as Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício de 2017, consubstanciada 

pelo Parecer da Conde Consultoria Atuarial, responsável pelos Planos de Benefícios, 

bem como pelo Relatório dos Auditores Independentes da empresa Exacto Auditoria 

S/S, são de opinião que tais documentos merecem aprovação.

Vitória-ES, 22 de março de 2018.
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2017

204

147

351

1.920.559

1.201.696

3.122.255

9.415

8.175

8.895

792.172

388.594

1.180.765

3.883

2.643

3.364

39

38

39

867

879

1.746

2.543.447

2.691.700

5.235.147

2.934

3.062

2.998

2.691.700

2.291.700

5.235.147

2.934

3.062

2.998

37

36

37
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Existem ainda 664 participantes em Benefício Proporcional Diferido, que estão 

aguardando o diferimento do benefício. 



2017

7,09%

2017

2017

3,90% 1.17% 5,07%
0,56% 0,12% 0,68%
0,78% 0,13% 0,91%

- - -

0,34% 0,09% 0,43%

5,58% 1,51% 7,09%

2017

2017

7.72% 6,36% 14,08%
0,88% 0,63% 1,51%
1,06% 0,71% 1,77%

0,62% 0,49% 1,11%

10,29% 8,20% 18,49%

2017.

3,04% 3,04%
0,49% 0,49%
0,72% 0,72%

- -

0,27% 0,27%

4,52% 4,52%

2017

Vale lembrar que, apesar da contrapartida do Patrocinador representar 8,5% dos 

Salários de Participação dos Participantes Ativos, certos Participantes optam por 

percentuais acima dos citados 8,5%, a contrapartida do Patrocinador não sofre 

alteração, assim, nos quadros anteriores, demonstramos os percentuais médios de 

contribuição.
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PARTICIPANTE
CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL FREQUÊNCIA INCIDÊNCIA PARTICIPAÇÃO DESTINAÇÃO EMBASAMENTO OBSERVAÇÕES

Normal
Livre Escolha/
Mínimo de 3%

Mensal
% Salário de
Participação

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados e
Ativos Facultativos 

Anteriores

Fundo Pessoal
Aposentadoria

Art. 41,
Inciso I, 
Alínea a

Facultativa
Opcional / 

Livre Escolha / 
Mínimo de 1%

Esporádico

% Salário de
Participação e

não inferior a 1/6
da URPSE

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados , 
Optantes e

Ativos Facultativos 
Anteriores  

Fundo Pessoal
Aposentadoria

Art. 41,
Inciso I, 

Alínea b

Benefício 
de Risco

Opcional / 
Livre Escolha / 
Limite de 1%

Mensal
% Salário de
Participação

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados , 
Assistidos e

Ativos Facultativos 
Anteriores 

Fundo de Risco
Art. 41,
Inciso I, 
Alínea c

Benefício 
de Risco

Opcional / 
Livre Escolha 

Mensal 
% Salário de
Participação

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados , 
Assistidos e

Ativos Facultativos 
Anteriores 

Fundo de Risco
Art. 41,
Inciso I, 
Alínea a

O que exceder 
1%, referente a 

linha acima, 
deve ser coberto
de forma integral
pelo Participante

Fundo de 
Sobrevivência

Opcional / 
Livre Escolha / 
Limite de 1%

Mensal 
% Salário de
Participação

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados e
Ativos Facultativos 

Anteriores 

Fundo de 
Sobrevivência

Art. 41,
Inciso I, 
Alínea d

Fundo de
 Sobrevivência

Opcional / 
Livre Escolha

Mensal 
% Salário de
Participação

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados , 
Optantes e

Ativos Facultativos 
Anteriores  

Fundo de 
Sobrevivência

Art. 41,
Inciso I, 
Alínea d

O Plano Anual de Custeio proposto, de acordo com o Regulamento do PREVES SE, prevê as seguintes contribuições:

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados , 
Optantes, Assistidos e

Ativos Facultativos 
Anteriores  

O que exceder 
1%, referente a 

linha acima, 
deve ser coberto
de forma integral
pelo Participante

Despesas 
Administrativas

De acordo com
a contribuição

Mensal 
6% Sobre as

Contrib. Normais
Fundo 

Administrativo

Art. 41,
Inciso I, 
Alínea e
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PATROCINADOR
CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL FREQUÊNCIA INCIDÊNCIA PARTICIPAÇÃO DESTINAÇÃO EMBASAMENTO OBSERVAÇÕES

Normal Mensal % Sobre o Salário de
Participação

Patrocinador em 
nome do Participante

Ativo

Art. 41,
Inciso II, 
Alínea a

Opcional / 
Livre Escolha  

Benefício 
de Risco

Fundo de 
Sobrevivência

Despesas 
Administrativas

Conforme o 
Participante Ativo
Vinculado, até o
limite de 7,20% 

Fundo Patrocinado
Aposentadoria

O total de Contrib.

Normal, Contrib. ao 

Benefício de Risco e

Fundo Sobrevivência, 

do Patrocinador está

limitada a 8,5% do

Salário de Participação

do Participante

Ativo Vinculado

Mensal
Até 1% do
Salário de

Participação

Patrocinador em 
nome do Participante

Ativo
Fundo de Risco

Art. 41,
Inciso II, 
Alínea b

Conforme o 
Participante Ativo

Vinculado
Mensal

Até 1% do
Salário de

Participação

Patrocinador em 
nome do Participante

Ativo

Patrocinador em 
nome do Participante

Ativo
Mensal 6% sobre as

Contrib. Normais

Fundo de 
Sobrevivência

Fundo Administrativo

Art. 41,
Inciso II, 
Alínea c

Art. 41,
Inciso II, 
Alínea d

De acordo com a 
contribuição

OUTROS
CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL FREQUÊNCIA INCIDÊNCIA PARTICIPAÇÃO DESTINAÇÃO EMBASAMENTO OBSERVAÇÕES

Rendimentos Mensal
Art. 41,
Inciso V, 

Taxa de Administração

Fundo Coletivo
(especíco)

Mensal Fundo Administrativo
Art. 41,

Inciso VI, 

Esporádico
Especial, 

Legados ou 
Doação

Fundo Coletivo
Art. 41,

Inciso VII, 

- 

- 

1% ao ano 

Rendimento das
Contribuições

% incidente sobre
o montante de

Recursos Garantidores

Todos

Todos

Coletiva

- 

Não Aplicável neste
Plano de Custeio
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d) contribuições mensais dos Patrocinadores apuradas pela aplicação de 

percentual sobre os Salários de Participação ou sobre as contribuições ou sobre os 

respectivos benefícios dos Participantes Ativos a ele vinculados, destinadas a custear 

as Despesas Administrativas, de acordo com o Plano Anual de Custeio, até o limite 

estabelecido neste Regulamento.

III - valores recebidos de entidades abertas ou fechadas de previdência 

complementar, oriundos do instituto da portabilidade;

IV - contribuições a título de Joia para cobertura de benefício de risco ou 

sobrevivência, se com a inscrição do Participante ou de seu Beneciário resultar 

desequilíbrio no Plano de Benefício, atuarialmente identicado;

V - rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a IV 

deste artigo;

VI - importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos 

recursos garantidores do plano de benefícios e destinadas à cobertura das 

despesas administrativas, observado o Plano Anual de Custeio e o limite 

estabelecido na legislação; e

VII - outras contribuições que sejam vertidas ao plano, inclusive na forma de 

contribuições especiais, legados, doações de qualquer natureza, cuja destinação 

será o Fundo Coletivo.

§ 1º O Salário de Participação, somente para efeito de limite de incidência da 

contribuição do Patrocinador, deverá observar o disposto no inciso XI do artigo 37 

da Constituição Federal.

§ 2º Em caso de acumulação remunerada de cargos ou cargos e empregos, o 

disposto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal aplica-se, para efeito do 

parágrafo anterior, à soma das remunerações, vencimentos, subsídios, salários e 

demais espécies remuneratórias, ainda que o Participante esteja, para cada um dos 

cargos ou empregos, vinculado a um plano de benefícios distinto da PREVES.

§ 3º As contribuições normais dos Participantes poderão ter o seu percentual de 

contribuição alterado, por opção do Participante, a qualquer tempo, limitado a 03 

(três) alterações durante o ano, passando a valer a partir do mês subsequente, 

respeitando o limite mínimo de 3,0%.

§ 4º O Participante, nas alterações de contribuição, deverá optar por intervalos com 

variações de 0,5%, observado o mínimo xado no parágrafo anterior.

§ 5º O Participante Ativo Facultativo, o Autopatrocinado, o Optante e o Participante 

Ativo Facultativo Anterior não terão direito à contrapartida de contribuições do 

Patrocinador previstas neste Capítulo.

§ 6º O Participante Ativo 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 artigo, sem contrapartida do Patrocinador.

§ 7º A Contribuição Normal e a Contribuição para custear as Despesas 

Administrativas, serão devidas sobre o Salário de Participação decorrente da 

graticação natalina ou 13º Salário.

§ 8º O Participante Ativo 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 artigo 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 título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao 

regular funcionamento inicial da PREVES.
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Conforme o artigo 41 do regulamento do PREVES SE o Plano será custeado pelas 

seguintes fontes de receita:

 “Art. 41 O PREVES SE será mantido pelas seguintes fontes de receita:

I - Contribuições de Participantes e Assistidos:

a) contribuições normais obrigatórias e mensais efetuadas pelos Participantes Ativos, 

Participantes Ativos Facultativos, Autopatrocinados e Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os seus respectivos Salários 

de Participação, de acordo com o Plano Anual de Custeio;

b) contribuições facultativas dos Participantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos, 

Autopatrocinados, Optantes ou Participantes Ativos Facultativos Anteriores, sem 

contrapartida do Patrocinador, de caráter voluntário, de periodicidade esporádica, 

em moeda corrente nacional, ou mesmo xadas em percentual do respectivo Salário 

de Participação, com valor denido livremente pelo Participante, observado o limite 

mínimo de 1% (um por cento) do respectivo Salário de Participação e não inferior a 

1/6 (um sexto) da URPSE;

c) contribuições mensais opcionais dos Participantes Ativos, Participantes Ativos 

Facultativos, Autopatrocinados, Assistidos ou Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre os respectivos benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas 

em reais, destinadas a custear os Benefícios de Risco, de acordo com o Plano Anual 

de Custeio, limitadas a 1% (um por cento) sobre o Salário de Participação. O que 

exceder o limite de 1% (um por cento) será integralmente custeado pelo participante 

através de contribuição adicional;

d) contribuições mensais opcionais dos Participantes Ativos, Participantes Ativos 

Facultativos, Autopatrocinados, Assistidos ou Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre os respectivos benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas 

em reais, destinadas a constituir o Fundo de Sobrevivência, de acordo com o Plano 

Anual de Custeio, limitadas a 1% (um por cento) sobre o Salário de Participação. 

Através de contribuições adicionais o participante poderá destinar recursos ao 

Fundo de Sobrevivência;

e) contribuições mensais dos Participantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos, 

Autopatrocinados, Optantes, Assistidos e dos Participantes Ativos Facultativos 

Anteriores, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre as contribuições ou sobre os respectivos benefícios, conforme 

o caso, destinadas a custear as Despesas Administrativas, 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 respectivos Salários de 

Participação dos Participantes Ativos 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 respectivos Salários de Participação, conforme o caso, ou 

mesmo xadas em reais, destinadas a constituir o Fundo de Sobrevivência, de acordo 

com o Plano Anual de Custeio, de forma paritária ao participante e limitada a 1% 

sobre o Salário de Participação;

c) contribuições mensais efetuadas pelos Patrocinadores, apuradas pela aplicação 

de percentual sobre os respectivos Salários de Participação ou sobre os respectivos 

benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas em reais, destinadas a custear os 

Benefícios de Risco, de acordo com o Plano Anual de Custeio, de forma paritária ao 

participante e limitada a 1% sobre o Salário de Participação;
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§ 10 O limite anual de recursos destinados à gestão administrativa 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 

Benefício de Pecúlio por Morte

O Participante Ativo, o Participante Ativo Facultativo, o Autopatrocinado, o Assistido e 

o Participante Ativo Facultativo Anterior poderá aderir ao Aporte Adicional por 

Invalidez, ou Aporte Adicional por Morte, ou Benefício de Pecúlio por Morte, que será 

contratada de forma isolada pela PREVES com companhia seguradora, e custeada 

de forma individualizada pelo Participante e Patrocinadora, esta última até o limite 

previsto neste Plano de Custeio ora proposto, somente gerando direito enquanto 

vigente a contratação.

Ÿ Resultados das Reservas Matemáticas

Tendo em vista as informações mensais referentes ao mês de dezembro de 2017, 

enviadas pela PREVES à CONDE, via correio eletrônico, os valores das Reservas 

Matemáticas totalizaram R$15.736.793,60, conforme o quadro a seguir:

2017

0,00

15.736.793,60

0,00

15.736.793,00

O cadastro remetido pela PREVES, que dispõe de informações individuais dos saldos 

de contas dos Participantes, apresentou divergências, na faixa de 1%, com relação 

aos valores contábeis informados na posição de dezembro/2017, divergências 

justicadas pela PREVES como ajustes a serem realizados nos sistemas da Entidade.

Ressaltamos que os Saldos de Contas e as cotas estão posicionados em 

dezembro/2017, e são de responsabilidade do administrador destas, ou seja, são 

coletadas as informações da PREVES.

Foi vericado, em 31/12/2017, o Fundo Previdencial no valor total de R$128.106,72, 

e Fundos Administrativos no valor de R$392.074,38.

2017

128.106,72

128.106,72

392.074,38 1.533.476,25Fundos Administrativos

Ÿ Situação Financeiro-Atuarial

O Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios PREVES SE, considerando o 

balanço contábil de 31 de dezembro de 2017, assim se apresentou:

2017

17.894.194,98

(1.637.220,28)

0,00

(128.106,72)

(392.074,38)

15.736.793,60

Patrimônio em 31 de dezembro
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O Patrimônio de Cobertura do Plano faz frente às Reservas Matemáticas do Plano 

PREVES SE, no valor total de R$15.736.793,60, conforme quadro a seguir:

Situação em 31 de dezembro

2017

15.736.793,60

15.736.793,60

0,00

Ÿ Valorização da Cota

A rentabilidade do Plano de Benefícios PREVES SE foi de 11,23%, observada a 

valorização da cota no exercício de 2017, apurada pela PREVES

Ÿ Dívidas Contratadas

Não existe registro de dívida contratada no balanço do Plano de Benefícios.

Ÿ Hipóteses Atuariais

As premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial são as seguintes:

Variáveis Econômicas

Índice do Plano = Valorização da Cota.

Variáveis não aplicadas tendo em vista a característica de o Plano ser de 

Contribuição Denida:

Taxa de Rotatividade (Ativos);

Taxa de Crescimento Salarial (Ativos);

Taxa de Crescimento de Benefícios (Assistidos);

Capacidade Salarial;

Capacidade de Benefícios.

Variáveis aplicadas na concessão de benefícios na forma de rendas atuariais:

Tábuas Biométricas – BR-EMS sb. 2010 segregada por sexo; 

Taxa de Juros – 4,5% ao ano.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o custo e o custeio do Plano de Benefícios PREVES SE, calculado pela 

CONDE CONSULTORIA ATUARIAL, resultou em 7,09% sobre os Salários de 

Participação, incluindo as Despesas Administrativas do Plano, que por sua vez 

representa uma taxa média, conforme explicitado neste Parecer Atuarial.

O Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios, em 31/12/2017, foi apurado em 

R$15.736.793,60 para fazer frente às Reservas Matemáticas que totalizaram 

R$15.736.793,60. 

O Fundo Previdencial está constituído no valor de R$128.106,72 e foi formado pelas 

sobras de contribuições das Patrocinadoras, não resgatadas por Participantes 

quando do cancelamento de inscrições e valores arrecadados por atraso no 

pagamento e repasses de contribuições dos Participantes e das Patrocinadoras.

O PLANO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO – PREVES SE, administrado pela PREVES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tem características de Plano de 

Contribuição Denida, e durante o período de atividade e de recebimento adota a 

capitalização por cotas. 70



Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano de Benefícios PREVES SE 

encontra-se em situação nanceiro-atuarial de equilíbrio.

Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um Plano de Benefícios utiliza-se dos 

cálculos de probabilidades combinados com a matemática nanceira, e tendo em 

vista que estimamos despesas com os encargos de aposentadorias e pensões, dentro 

de períodos futuros é comum trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais.

São Paulo, março de 2018.

CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
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RELATÓRIOANUALDE 
INFORMAÇÕES2017

PARECER
ATUARIAL
PREVESCDT



Avaliamos o Plano de Benefícios 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, instituído em 01/03/2016 e administrado pela PREVES – 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

tendo por base os dispositivos legais, bases cadastrais dos Participantes e as bases 

técnicas adotadas pela CONDE CONSULTORIA ATUARIAL. 

Neste trabalho interpretamos os dispositivos regulamentares e identicamos as 

particularidades de cada Participante, extraídas da base de dados cadastrais e de 

informações fornecidas pela PREVES. Desta forma, colocamos cada Participante à 

exposição do Plano de Benefícios, no sentido de identicarmos o seu respectivo 

Custeio Atuarial, bem como suas Reservas Matemáticas.

Nesta avaliação foram utilizados 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:

Ÿ Cadastro

O cadastro utilizado nesta Avaliação corresponde ao mês de dezembro/2017, e 

contempla todos os Participantes do Plano, sendo que os dados cadastrais foram 

previamente submetidos ao processo de consistência e foi considerado válido para 

os cálculos atuariais.

A seguir, demonstramos a distribuição dos Participantes do Plano:

119

57

176

330.872

134.486

465.358

2.780

2.359

2.644

308.747

128.955

437.702

2.595

2.262

2.487

39

40

39

TOTAL

Existem ainda 53 participantes em Benefício Proporcional Diferido, que estão 

aguardando o diferimento do benefício. 

Ÿ Recomposição Salarial

Considerando que o plano é de características de Contribuição Denida, os Salários 

de Participação, para efeito desta Avaliação, não foram recompostos. 

Ÿ Características do Plano

O Plano de Benefícios PREVES CDT está estruturado na modalidade Contribuição 

Denida, 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.

Ÿ Alteração Regulamentar

No exercício de 2017, não existiram alterações regulamentares no Plano de 

Benefícios PREVES CDT. 

2017

2,47%
0,52%
0,57%
0,23%

2,47%
0,52%
0,57%
0,23%

2,95%
0,41%
0,37%
0,24%

2,95%
0,41%
0,37%
0,24%

3,79% 3,79% 3,97% 3,97%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o.

Base: dez/2017.

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

contribuição.
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PARTICIPANTE
CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL FREQUÊNCIA INCIDÊNCIA PARTICIPAÇÃO DESTINAÇÃO EMBASAMENTO OBSERVAÇÕES

Normal
Livre Escolha/
Mínimo de 3%

Mensal
% Salário de
Participação

Participantes CDT
e

Autopatrocinados

Fundo Pessoal
Aposentadoria

Art. 36,
Inciso I, 
Alínea a

Facultativa
Opcional / 

Livre Escolha / 
Mínimo de 1%

Esporádico

% Salário de
Participação e

não inferior a 1/6
da URPSE

Ativos, Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados  

Fundo Pessoal
Aposentadoria

Art. 36,
Inciso I, 

Alínea b

Benefício 
de Risco

Opcional / Companhia
Seguradora Mensal

% Salário de
Participação

Participantes CDT,
Autopatrocinados ou

Assistidos
Fundo de Risco

Art. 36,
Inciso I, 
Alínea c

O Plano Anual de Custeio proposto, de acordo com o Regulamento do PREVES CDT, prevê as seguintes contribuições:

Ativos, Participantes Ativos
Facultativos, 

Autopatrocinados , 
Optantes, e dos Assistidos

Despesas 
Administrativas

De acordo com
a contribuição

Mensal 
6% Sobre as

Contrib. Normais
Fundo 

Administrativo

Art. 36,
Inciso I, 
Alínea d

OUTROS
CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL FREQUÊNCIA INCIDÊNCIA PARTICIPAÇÃO DESTINAÇÃO EMBASAMENTO OBSERVAÇÕES

Rendimentos Mensal
Art. 36,
Inciso III, 

Taxa de Administração

Fundo Coletivo
(especíco)

Mensal Fundo Administrativo
Art. 36,

Inciso IV, 

Esporádico
Especial, 

Legados ou 
Doação

Fundo Coletivo
Art. 36,
Inciso V, 

- 

- 

1% ao ano 

Rendimento das
Contribuições

% incidente sobre
o montante de

Recursos Garantidores

Todos

Todos

Coletiva

- 

Não Aplicável neste
Plano de Custeio
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Conforme o artigo 36 do regulamento do PREVES CDT, o Plano será custeado pelas 

seguintes fontes de receita:

 “Art. 36 O PREVES CDT será mantido pelas seguintes fontes de receita:

I - Contribuições de Participantes e Assistidos:

a)  contribuições normais obrigatórias e mensais efetuadas pelos Participantes 

CDT e Autopatrocinados, sem contrapartida do Patrocinador Averbador, apuradas 

pela aplicação de percentual sobre os seus respectivos Salários de Participação, de 

acordo com o Plano Anual de Custeio;

b)  contribuições facultativas dos Participantes CDT e Autopatrocinados sem 

contrapartida do Patrocinador Averbador, de caráter voluntário, de periodicidade 

esporádica, em moeda corrente nacional, ou mesmo xadas em percentual do 

respectivo Salário de Participação, com valor denido livremente pelo Participante, 

observado o limite mínimo de 1% (um por cento) do respectivo Salário de 

Participação e não inferior a 1/6 (um sexto) da URPCDT;

c)  contribuições mensais opcionais dos Participantes CDT, Autopatrocinados ou 

Assistidos apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre os respectivos benefícios, conforme o caso, ou mesmo xadas 

em reais, destinadas a custear os Benefícios de Risco, de acordo com o Plano Anual 

de Custeio;

d)  contribuições mensais dos Participantes CDT, Autopatrocinados e dos 

Assistidos, apuradas pela aplicação de percentual sobre os respectivos Salários de 

Participação ou sobre as contribuições ou sobre os respectivos benefícios, conforme 

o caso, destinadas a custear as Despesas Administrativas, de acordo com o Plano 

Anual de Custeio.

II -  valores recebidos de entidades abertas ou fechadas de previdência 

complementar, oriundos do instituto da portabilidade;

III -  rendimentos das aplicações das contribuições a que se referem os incisos I a II 

deste artigo;

IV -  importâncias equivalentes a um percentual incidente sobre o montante dos 

recursos garantidores do plano de benefícios e destinadas à cobertura das 

despesas administrativas, observado o Plano Anual de Custeio e o limite 

estabelecido na legislação; e

V -  outras contribuições que sejam vertidas ao plano, inclusive na forma de 

contribuições especiais, legados, doações de qualquer natureza, cuja destinação 

será o Fundo Coletivo.

§ 1º  As contribuições normais dos Participantes poderão ter o seu percentual de 

contribuição alterado, por opção do Participante, a qualquer tempo, limitado a 03 

(três) alterações durante o ano, passando a valer a partir do mês subsequente, 

respeitando o limite mínimo de 3,0%.

§ 2º  A Contribuição Normal e a Contribuição para custear as Despesas 

Administrativas, serão devidas sobre o Salário de Participação decorrente da 

graticação natalina ou 13º Salário.

§ 3º  O limite anual de recursos destinados à gestão administrativa da PREVES e à 

administração dos recursos e de suas aplicações deverá observar os limites legais.

Art. 37 O Conselho Deliberativo da PREVES, com base em parecer administrativo da 

Diretoria Executiva, poderá xar contribuições extraordinárias por conta dos 

Participantes CDT, Autopatrocinados, Optantes e Assistidos, conforme o caso, 

destinadas à cobertura de insuciências.
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§ 1º  O Conselho Deliberativo poderá solicitar um parecer atuarial como subsídio 

para embasar o parecer administrativo elaborado pela Diretoria Executiva. 

§ 2º  Na eventual insuciência de recurso no Fundo Administrativo, as contribuições 

extraordinárias de que trata este artigo deverão ser pagas pelos Participantes CDT, 

Autopatrocinados e Assistidos nas proporções das suas respectivas reservas 

acumuladas de participante, 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 

Benefício de Pecúlio por Morte

O Participante CDT ou Autopatrocinado poderá aderir ao Aporte Adicional por 

Invalidez, ao Aporte Adicional por Morte ou ao Benefício de Pecúlio por Morte, que 

será contratado de forma isolada pela PREVES com companhia seguradora, e 

custeado de forma individualizada pelo Participante, somente gerando direito 

enquanto vigente a contratação.

Ÿ Resultados das Reservas Matemáticas

Tendo em vista as informações mensais referentes ao mês de dezembro de 2017, 

enviadas pela PREVES à CONDE, via correio eletrônico, os valores das Reservas 

Matemáticas totalizaram R$128.124,54, conforme o quadro a seguir:

2017

0,00

128.124,54

0,00

128.124,54

34.748,05

34.748,05

O cadastro remetido pela PREVES, que dispõe de informações individuais dos saldos 

de contas dos Participantes, apresentou divergências, na faixa de 1%, com relação 

aos valores contábeis informados na posição de dezembro/2017, divergências 

justicadas pela PREVES como ajustes a serem realizados nos sistemas da Entidade. 

Ressaltamos que os Saldos de Contas e as cotas estão posicionados em 

dezembro/2017, e são de responsabilidade do administrador destas, ou seja, são 

coletadas as informações da PREVES.

Foi vericado, em 31/12/2017, o Fundo Administrativo no valor total de R$410,81.

Ÿ Situação Financeiro-Atuarial

O Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios PREVES CDT, considerando o 

balanço contábil de 31 de dezembro de 2017, assim se apresentou:

2017

183.203,38

(54.668,03)

0,00

0,00

(410,81)

128.124,54

Patrimônio em 31 de dezembro

49.472,71

(12.875,52)

0,00

0,00

(1.849,14)

34.748,05

O Patrimônio de Cobertura do Plano faz frente às Reservas Matemáticas do Plano 

PREVES CDT, no valor total de R$128.124,54, conforme quadro a seguir:

Situação em 31 de dezembro

2017

128.124,54

128.124,54

0,00

34.748,05

34.748,05

0,00
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Ÿ Valorização da Cota

A rentabilidade do Plano de Benefícios PREVES CDT foi de 9,80%, observada a 

valorização da cota no exercício de 2017, apurada pela PREVES. 

Ÿ Dívidas Contratadas

Não existe registro de dívida contratada no balanço do Plano de Benefícios.

Ÿ Hipóteses Atuariais

As premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial são as seguintes:

Variáveis Econômicas

Índice do Plano = Valorização da Cota.

Variáveis não aplicadas tendo em vista a característica de o Plano ser de 

Contribuição Denida:

Taxa de Rotatividade (Ativos);

Taxa de Crescimento Salarial (Ativos);

Taxa de Crescimento de Benefícios (Assistidos);

Capacidade Salarial;

Capacidade de Benefícios.

Variáveis aplicadas na concessão de benefícios na forma de rendas atuariais:

Tábuas Biométricas – BR-EMS sb. 2015 segregada por sexo; 

Taxa de Juros – 4,5% ao ano.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o custo e o custeio do Plano de Benefícios PREVES CDT, calculado 

pela CONDE CONSULTORIA ATUARIAL, resultou em 3,79% sobre os Salários de 

Participação, incluindo as Despesas Administrativas do Plano, que por sua vez 

representa uma taxa média, conforme explicitado neste Parecer Atuarial.

O Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios, em 31/12/2017, foi apurado em 

R$128.124,54 para fazer frente às Reservas Matemáticas que totalizaram 

R$128.124,54. 

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 características de Plano de 

Contribuição Denida, e durante o período de atividade e de recebimento adota a 

capitalização por cotas. 

Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano de Benefícios PREVES CDT 

encontra-se em situação nanceiro-atuarial de equilíbrio.

Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um Plano de Benefícios utiliza-se dos 

cálculos de probabilidades combinados com a matemática nanceira, e tendo em 

vista que estimamos despesas com os encargos de aposentadorias e pensões, dentro 

de períodos futuros é comum trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais.

São Paulo, março de 2018.

CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
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