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PATROCINADORA 
 
CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Neurisangelo Cavalcante de Freitas – Presidente  
Carlos Augusto Lopes Moreira 
Antônio Silva Girão 
Silvânia Benevides Monteiro 
Hamilton Claudino Sales 
Vicente Leite de Araújo 
André Macedo Facó 
Velúsia Maria Canafistula Camurça 
 

CONSELHO FISCAL 
 

Claudomiro Costa Sampaio – Presidente  
Jorge Ferreira Cordeiro 
Francisco José da Silva Cavalcante 
Vespasiano Valentino Mendes Quezado 
Valmiki Sampaio de Albuquerque Neto 
Francisco de Assis Gomes Silva 
Silvério Teixeira Oliveira 
Sandra Nazaré de Sousa Almeida 

 
DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Sérgio Lage Rocha – Diretor Presidente  
Raimunda Aurineide Lemos Caldas – Diretora Administrativa Financeira 

 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
 

Fones (85) 3181-2500 e 3181-6100  
E-mail: cageprev@cageprev.com.br 
Portal: www.cageprev.com.br 
Jornal CAGEPREV 
Endereço: Av. Treze de Maio, 1116 – salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza-CE 

 
 

Preservar o meio ambiente é cuidar do futuro 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
A Diretoria Executiva da CAGEPREV – Fundação CAGECE de Previdência Complementar, 

atendendo às disposições legais e estatutárias, apresenta o Relatório Anual relativo ao 

exercício de 2012. 

 
Constam no Relatório Anual os seguintes documentos: Relatório de Atividades (prestação de 

contas da Diretoria); Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do 

Patrimônio Social – DMPS (Consolidada); Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – Plano 

CV; Demonstração do Ativo Líquido – Plano CV; Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa – DPGA; Demonstração das Obrigações Atuariais – Plano CV; Notas 

Explicativas às Demonstrações Contábeis; Parecer Atuarial; Relatório dos Auditores 

Independentes; Parecer do Conselho Fiscal; Manifestação da Diretoria Executiva; e 

Manifestação do Conselho Deliberativo com aprovação das Demonstrações Contábeis, tudo 

relacionado ao Plano de Contribuição Variável – Plano CV, único plano de benefícios 

administrado pela Entidade.  

 
Adicionalmente, você está recebendo os Resumos das Políticas de Investimentos do Plano CV 

e do Plano de Gestão Administrativa - PGA para o período 2013 a 2017, e o Demonstrativo de 

Investimentos – DI. 
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MENSAGEM AOS PARTICIPANTES 

 

O ano de 2012 foi marcado por realizações extremamente relevantes para a CAGEPREV. Foi um ano 
de muitos desafios e de muitas conquistas. 
 
No inicio do segundo trimestre, com apoio da Patrocinadora (CAGECE), dos Conselhos Administrativo e 

Fiscal e, principalmente, dos Participantes, foi empossada uma nova Diretoria na Fundação com o 

compromisso de dar continuidade ao objetivo maior da Entidade, que é a complementação dos 

benefícios de aposentadoria e pensão pagos pelo INSS e, assim, garantir hoje o seu amanhã. 

 
Não menos importante foi a reestruturação do Comitê de Investimentos, evento relevante no processo 

de assessoramento à Diretoria Executiva da Fundação quanto as decisões relativas a gestão dos 

investimentos. 

 

Outro fato merecedor de destaque foi a eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. A novidade 

nesse ano foi que as eleições ocorreram através de votação eletrônica, via internet, pelo portal da 

Patrocinadora. O eleitor participante da CAGEPREV pôde exercer o seu direito ao voto em qualquer 

local que tivesse acesso a internet e utilizando o computador que melhor lhe conviesse. Foi 

desenvolvido um ambiente seguro, democrático, com senha pessoal e intransferível. Prova da 

maturidade da Fundação. 

  
Em 2012, o compromisso da CAGEPREV com seus Participantes foi cumprido. A meta atuarial (INPC + 

6%) foi atingida com bastante folga. A rentabilidade dos investimentos foi de 19,27%, ficou acima da 

meta atuarial em 53,30%. 

 
Nesta jornada de transformações, incentivamos a todos a buscarem conhecimento sobre este 

importante BENEFICIO que é a Previdência Complementar. Lembrem-se de que a sua tranquilidade no 

futuro depende das suas escolhas e planejamentos feitos hoje. Pensem nisso e contem com o apoio da 

equipe CAGEPREV para ajudá-los! 

 
Boa leitura! 

Diretoria Executiva 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

DESTAQUES 2012 

 

 
Em abril, o Conselho Deliberativo da CAGEPREV nomeou nova Diretoria Executiva com 

mandato até 2016. Para o cargo de Diretor Presidente, assumiu Sérgio Lage Rocha, funcionário 

de carreira da Patrocinadora. O atual Diretor Presidente participou ativamente da criação da 

CAGEPREV, sendo o seu o primeiro mandato no período de 2004/2008. Para a Diretoria 

Administrativa Financeira, assumiu Raimunda Aurineide Lemos Caldas, atuava na 

Controladoria da Patrocinadora, sendo esta é sua primeira incursão no ramo da previdência 

complementar, mas já atuou no Conselho Fiscal da Fundação anteriormente. 

 

Tivemos também a reestruturação do Comitê de Investimentos, decisão muito importante para 

a Fundação, visto que o mesmo tem por objetivo assessorar a Diretoria Executiva da Fundação 

na tomada de decisões sobre a gestão dos ativos.  

 

Em setembro, tomaram posse os novos conselheiros deliberativos e fiscais eleitos pelos 

participantes, em votação direta realizada em agosto do mesmo ano. Eles representam metade 

das vagas destes órgãos e cumprirão mandato até 2016. A outra metade das vagas foi 

preenchida pelos conselheiros deliberativos e fiscais indicados pela Patrocinadora. 

 

 

 

Os órgãos reguladores recomendam que os conselheiros e dirigentes tenham experiência nas 

matérias relacionadas à previdência complementar e saúde suplementar. Devem também deter 

competência técnica e gerencial compatível com a complexidade das funções que exercem. 

Neste contexto, em 2012, toda a Diretoria e quatro membros do seu Conselho Deliberativo da 

Capacitação Profissional 

Nova Gestão 
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CAGEPREV passaram pelo processo de certificação do Instituto de Certificação dos 

Profissionais da Seguridade Social (ICSS). Entre dirigentes, conselheiros e membros do Comitê 

de Investimentos, a CAGEPREV possui sete profissionais certificados, do total de doze, 

atingindo um percentual acima de 50%. Esse resultado faz a Fundação alcançar, 

antecipadamente, a meta de 2012 estabelecida pela Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, 

conforme art. 8º.  

 

 

 

• Diversificação de Gestores e Troca de Papéis 

 

Com intuito de trilhar o caminho da diversificação e assim diminuir o risco dos investimentos e 

aumentar a rentabilidade dos seus ativos, a CAGEPREV decidiu por realizar a troca de seus 

ativos que estavam indexados ao CDI para papeis atrelados a índices de preços. Essa 

diversificação, apoiada pelo Comitê de Investimentos, abrangeu não apenas as classes de 

ativos (renda fixa, variável, fundos, imóveis etc.), mas também os gestores dos fundos de 

aplicação, a partir do momento em que se ampliou e pulverizou o controle, permitindo melhor 

aproveitamento das oportunidades. 

 

• Melhores Condições de Empréstimos aos Participantes  

 

No final de 2012, os Participantes do Plano de Benefícios CV tiveram mudanças nas condições 

para obtenção do Empréstimo Pessoal. A CAGEPREV presenteou seus participantes com 

novas regras para a concessão de empréstimos. A nova modalidade oferece taxa de juros mais 

baixa, parcelamento em até 48 (quarenta e oito) meses. Qualquer Participante do Plano, desde 

que preencha as condições do regulamento, pode solicitar o Empréstimo. Isto inclui os 

assistidos que recebem benefícios. Além de beneficiar os Participantes, os juros cobrados na 

concessão do Empréstimo Pessoal propiciam rentabilidade para o patrimônio da Fundação.  

 

 

Investimentos 
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Sob o aspecto da comunicação institucional, a CAGEPREV consolidou e disseminou o 

conhecimento previdenciário e financeiro através do novo site da Fundação, trazendo 

informações sobre previdência complementar, relatórios de desempenho da carteira de 

investimentos e, principalmente, sobre o plano de benefícios. Ofereceu um canal de 

comunicação o “Fale Conosco” aos seus participantes, aposentados e pensionistas. Resgatou a 

publicação e distribuição do Jornal CAGEPREV, publicado trimestralmente. Outra forma de 

interação entre o participante e a Fundação acontece através de reuniões setoriais, quando a 

diretoria da CAGEPREV esteve presente em Quixadá, Pici e Sede. Também estão à disposição 

nossos e-mails, contato telefônico e atendimento presencial, sempre com vistas a facilitar o 

acesso às informações permitindo que o Participante possa multiplicar o conhecimento sobre 

Previdência. 

 

 

 

O ano de 2012 foi desafiador para todos os Fundos de Pensão, devido ao agravamento das 

dificuldades financeiras dos países desenvolvidos. Mesmo diante deste cenário adverso, a 

CAGEPREV não só atingiu como também SUPEROU em mais de 50% a Meta Atuarial 

estabelecida para o período. A Meta Atuarial para 2012 foi de 12,57% e a rentabilidade 

consolidada de 19,27%. Ver Gráfico dos Investimentos no item Gestão dos Investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação mais Próxima 

Superação da Meta Atuarial 

Esse resultado reforça a capacidade da Fundação 
de gerir o patrimônio dos Participantes mesmo em 

cenários turbulentos.  
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INSTITUCIONAL 

 

A Fundação 

 

A Fundação CAGECE de Previdência Complementar – CAGEPREV, criada através da Lei 

Estadual nº 13.313, de 30 de junho de 2003 e autorizada a funcionar por prazo indeterminado 

pela Portaria nº 24, de 12 de fevereiro de 2004, da Secretaria de Previdência Complementar – 

SPC, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS e patrocinada 

pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, é uma entidade fechada de 

previdência complementar, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com 

sede em Fortaleza – Ceará. É uma Fundação que trabalha com vistas a garantir aos seus 

participantes e assistidos, benefícios previdenciários complementares aos proporcionados pela 

Previdência Social. Dessa forma, contribui para manter a qualidade de vida dos seus 

participantes e respectivos beneficiários. 

 

A Fundação segue as normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social, por intermédio 

da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e pelas resoluções 

especificas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, estando disciplinada 

pelas Leis Complementares nº 108 e 109/2001 e alterações posteriores. 

 

Governança 

 

A estrutura de governança da CAGEPREV é composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho 

Fiscal, Diretoria Executiva. As boas práticas de governança da Fundação são fortalecidas pelo 

compartilhamento de interesses comuns existentes entre as diversas instâncias, em prol da 

sustentabilidade da Entidade. 
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A CAGEPREV tem bem definido, em seu Estatuto Social, as atribuições de cada órgão 

estatutário e também possui regimento interno com o estabelecimento das regras de 

funcionamento do Comitê de Investimento. Todas as deliberações relativas ao futuro da 

CAGEPREV são registradas em Atas. 

Conselho Deliberativo Diretoria Executiva Conselho Fi scal

Presidente Presidente

Neurisangelo Cavalcante de Freitas Diretor Presidente Claudomiro Costa Sampaio

Demais Membros Sérgio Lage Rocha Demais Membros

Carlos Augusto Lopes Moreira Jorge Ferreira Cordeiro

Antônio Silva Girão Francisco José da Silva Cavalcante

Silvânia Benevides Monteiro Vespasiano Valentino Mendes Quezado

Hamilton Claudino Sales Diretora Administrativa Financeira Valmiki Sampaio de Albuquerque Neto

Vicente Leite de Araújo Raimunda Aurineide Lemos Caldas Francisco de Assis Gomes Silva

André Macêdo Facó Silvério Teixeira Oliveira

Velúsia Maria Canafistula Camurça Sandra Nazaré de Sousa Almeida

Orgãos Estatutários

 

 

Além dos órgãos estatutários, contribuem para a administração, na medida em que possibilitam 

a gestão integrada, descentralizada e participativa no âmbito institucional, o Comitê de 

Investimentos: 

 

Composição Principais Funções

Aprovar proposta de Política de Investimentos a 
ser submetida aos órgãos estatutários; e

Aprovar operações de aplicações de recursos.

Comitê de Investimentos

Membros da Diretoria e dois gerentes das 
áreas técnicas da Patrocinadora

 

 

 

GESTAO PREVIDENCIAL 

 

 

 

Participam  ainda da governança da Entidade outros 
agentes, tais como: os atuários e auditores externo s 

independentes e, principalmente, os órgãos regulado res.  
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GESTÃO PREVIDENCIAL  

População  

 

O plano administrado pela Fundação contava, em 31 de dezembro de 2012, com 2.455 

pessoas vinculadas, entre participantes ativos, autopatrocinados, pensionistas e aposentados e 

seus respectivos beneficiários. 

 

Descrição Quantidade (%)
Ativos 913               88,90
Autopatrocinados - PRSP 100               9,74
Pensionistas 10                 0,97
Aposentados 4                   0,39

Total 1.027            100

Beneficiários 1.428            

PUBLICO DO PLANO CV (dezembro/2012)

 

913 

100 
10 4 

Ativos

Autopatrocinados - PRSP

Pensionistas

Aposentados
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Demonstrativo de Participantes do Plano CV por Sexo  em 2012 

 

SITUAÇÃO MASCULINO FEMININO

Ativos 649 264

Autopatrocinados - PRSP 83 17

Pensionistas 0 10

Aposentados 3 1  

 

Perfil dos Participantes em 2012 

 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL

De 25 - 30 anos 3 1 4

De 31 - 35 anos 63 69 132

De 36 - 40 anos 76 50 126

De 41 - 45 anos 22 9 31

De 46 - 50 anos 56 27 83

De 51 - 55 anos 154 53 207

De 56 em diante 361 83 444  

0,39%

12,85%

12,27%

3,02%

8,08%20,16%

43,23%

Perfil dos Participantes por Faixa Etária

De 25 - 30 anos

De 31 - 35 anos

De 36 - 40 anos

De 41 - 45 anos

De 46 - 50 anos

De 51 - 55 anos

De 56 em diante
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Receitas e Despesas Previdencial 

 

As Receitas Previdenciais aumentaram em 4,30% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 

8.730.206,13 (R$ 8.370.268,97, em 2011), constituídas da seguinte forma: R$ 3.051.848,13 de 

contribuição dos patrocinadores, R$ 2.416.136,27 de contribuição dos participantes ativos e 

assistidos e R$ 3.262.221,73 de participantes autopatrocinados. 

 

As Despesas Previdenciais aumentaram em 64,44% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 

1.260.163,70 (R$ 766.413,39, em 2011), sendo R$ 127.793,13 de complementação de 

aposentadoria (programada, antecipada, invalidez e pensão); R$ 99.676,13 de benefícios de 

prestação única; R$ 641.673,07 de restituição de contribuição pagos por ocasião do 

desligamento do participante no Plano CV e R$ 391.021,37 de seguro previdencial. 
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Receitas Despesas
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Observa-se que as receitas previdenciais para Plano CV, ao longo do exercício, totalizaram R$ 

8.730.206,13, enquanto que as despesas com o pagamento de benefícios totalizaram R$ 

1.260.163,70, apresentando, portanto, fluxo de caixa positivo de R$ 7.470.042,43, sendo o 

mesmo transferido para as reservas matemáticas do Plano CV. 



                               FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR          
 

Relatório Anual 2012 

 
Av. Treze de Maio, 1116 – salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza – Ceara – CEP: 60.040-531 

Fones: (85) 3181-6100/3181-2500 – E-mail: cageprev@cageprev.com.br 
 
 

14

 

 

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 

 

Investimentos 

 

Na gestão dos investimentos do Plano de Contribuição Variável – PCV, a CAGEPREV primou 

por uma politica conservadora, direcionando os recursos para ativos de alta liquidez e baixo 

risco, a fim de assegurar com tranquilidade os compromissos previdenciários.  

 

O resultado dos investimentos do Plano em 2012 foi de R$ 88.769.005,68 (R$ 69.864.391,46 

em 2011). A rentabilidade auferida foi de 19,27% a.a. (11,79% a.a. em 2011). Com esse 

resultado o plano ultrapassou em 53,30% da sua meta atuarial (INPC + 6% a.a.) que foi de 

12,57% a.a,  

7,04

11,32

8,91

11,31
12,92

10,41
12,83 12,42 12,57

9,55

18,54

15,08

12,48 9,73
13,98

11,92 11,79

19,27

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INPC + 6% INVESTIMENTOS
Investimento x Meta Atuarial

 
 

 

Fonte: CAGEPREV 

 

Os principais fatores que consolidaram a evolução dos investimentos, e por consequência, o 

atingimento da meta atuarial foram, i) a diversificação de gestores com novas opções de 

investimentos; ii) a troca de ativos indexados ao CDI para papeis atrelados a índices de preços 
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e iii) a reestruturação do Comitê de Investimentos. As alterações processadas na administração 

dos recursos financeiros da CAGEPREV foram determinantes para minimizar os impactos 

negativos da conjuntura econômica no patrimônio da Fundação. 

 
Rentabilidade Consolidada 

 

A Fundação encerrou o exercício de 2012 com um total de investimentos em R$ 88,7 milhões. 

A aplicação dos recursos financeiros, separados por produtos, observa a legislação que rege o 

segmento dos fundos de pensão brasileiros, e ao final de 2012 apresentava a seguinte 

alocação e rentabilidade. 

R$ % CAGEPREV

Total 88.769.005,68       100,00% 19,27% 12,57% Meta Atuarial

Renda Fixa 76.927.556,20       86,66% 19,09% 8,40% CDI

Renda Variável 5.070.086,96         5,71% 14,89% 9,87% IBrX-50

Empréstimos 6.396.698,54         7,21% 20,13% 12,57% INPC (IBGE) + 6% ao ano

Imóveis 374.663,98            0,42% -0,19% 12,57% INPC (IBGE) + 6% ao ano

*Benchmark: meta de rentabil idade perseguida pelos investimentos da CAGEPREV

Benchmark*

RentabilidadeAlocação dos Investimentos

Alocação dos Investimentos, Rentabilidade por Segmento e Benchmarks

Segmento

 

 

Renda Fixa 

 

No segmento de renda fixa, a CAGEPREV obteve rentabilidade média de 19,09% no ano de 

2012, resultante de aplicações nos fundos exclusivos Sulamérica Acqua crédito privado e CEF 

Acqua multimercado e em fundos abertos IMA-B e IRF-M. As decisões de investimentos, além 

das exigências legais, são observados os requisitos da segurança, rentabilidade, solvência e 

liquidez dos ativos conforme expresso na Politica de Investimentos. 

Gestor R$ Participação Rentabilidade

CEF Acqua                       36.884.278,62 47,95% 12,77%*

Sulamerica Acqua                       35.646.667,63  46,34% 14,05%

BB IMA-B                         2.265.494,89 2,94% 1 3,27%*

BB IRF-M                         2.131.115,06 2,77% 6,56%*

TOTAL                       76.927.556,20 100,00% 19,09%

* Correspondente ao período de junho a dezembro de 2012  
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Renda Variável 

  

Neste segmento, a CAGEPREV manteve aplicações em duas categorias diversificadas de 

fundos de investimento em Ações FIA: i) Fundo Safra Construção Civil (Benchmark – 

IBOVESPA) e ii) Fundo Pension (Benchmark – IBR-X). Em dezembro de 2012, o montante 

aplicado no Fundo Pension foi migrado para um novo fundo de investimentos em Ações, o 

Fundo Expertise FIA (Benchmark – IVBX-2), fundo que investe seus recursos em carteira 

concentrada de ações através de gestão ativa, baseado em analises fundamentalistas.  

 

Gestor R$ mil Participação Rentabilidade
Expertise                         3.085.595,43 60,86 % 2,85%*
Banco Safra                         1.984.491,53 39, 14% 18,54%

TOTAL                         5.070.086,96 100,00% 14,89%
* Correspondente ao mês dezembro de 2012  

 

Empréstimos a Participantes 

 

Em 2012, a carteira de empréstimo a participantes contava com 540 contratos ativos, com um 

total de R$ 6.396.698,54, representando 7,21% dos Investimentos, cuja rentabilidade 

acumulada no ano foi de 20,13%.  

 

Imóveis 

 

 

O investimento em Imóveis composto por duas salas comerciais n°. 904/905, no Edifício 

Comercial Office Treze de Maio, localizadas na Av. Treze de Maio, 1116 na cidade de 

Fortaleza, representou no final de 2012, 2,54% dos Investimentos, cuja rentabilidade 

acumulada no ano foi de -0,19%.  
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GESTÃO ATUARIAL 

 

As Provisões Matemáticas do Plano CV são constituídas pelos: a) benefícios concedidos – 

corresponde ao valor atual dos compromissos futuros a serem pagos pela Fundação em 

relação aos atuais aposentados e pensionistas e; b) benefícios a conceder – corresponde ao 

valor presente dos benefícios futuros (ainda não concedidos), não compreendendo as 

contribuições futuras dos Participantes e da Patrocinadora para os Participantes Ativos que não 

adquiriram os direitos de aposentadoria e pensão.  

 

O passivo atuarial da Entidade é constituído pelas provisões matemáticas – valor que expressa, 

hoje, os compromissos futuros assumidos com os participantes do Plano CV. O valor do 

passivo atuarial é reavaliado, anualmente, conforme determina a legislação, e leva em conta as 

características salariais e biométricas dos participantes do plano CV. 

 

A avaliação atuarial do Plano CV, realizada com data de 31.12.2012 pela empresa PROBUS 

Consultoria Atuarial, apurou um Ativo Líquido de R$ 89.215.783,67, correspondente ao valor 

presente atuarial líquido dos benefícios previdenciais futuros a que têm direito auferir os 

aposentados, pensionistas e os atuais participantes que vierem a adquirir a condição de 

assistido.  

 

As hipóteses atuariais biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adotadas na 

Avaliação Atuarial são definidas pelo Conselho Deliberativo e também contam com a 

concordância das Patrocinadoras. Essas hipóteses devem ser adequadas às características do 

plano de benefícios e da sua massa de Participantes, dentre outros aspectos. 

 

As hipóteses atuariais definidas pelo Conselho Deliberativo para a Avaliação Atuarial de 2012 

estão apresentadas na Tabela abaixo: 

 

 



                               FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR          
 

Relatório Anual 2012 

 
Av. Treze de Maio, 1116 – salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza – Ceara – CEP: 60.040-531 

Fones: (85) 3181-6100/3181-2500 – E-mail: cageprev@cageprev.com.br 
 
 

18

 

 

 

 

 

Hipóteses Valor

Indexador do Plano para Reajuste dos Beneficios Variação da Quota no período deduzido da Taxa Real de Juros

Taxa Real de Juros
6,00% a.a. (Utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos 

benefícios definidos)

Projeção de Crescimento Real de Salário

1,00% a.a. (Reflete a expectativa da Patrocinadora com relação à 

evolução futura da média dos salários ao longo da carreira do 

empregado).

Projeção de Crescimento Real de Beneficio do INSS 0,00% a.a.

Projeção de Crescimento Real dos Beneficios do Plano 0,00% a.a.

Fator de Determinação do Valor Real dos Salários ao Longo do 

Tempo e Fator de Determinação do Valor Real dos Beneficios dos 

Planos ao Longo do Tempo

Não Aplicável

Fator de Determinação do Valor Real dos Beneficios do INSS ao 

Longo do Tempo
Não Aplicável

Tábua de Rotatividade * Não Aplicável

Tábua de Mortalidade Geral * AT-83

Tábua de Mortalidade de Inválidos * Ex IAPC

Tábua de Entrada em Invalidez* Não Aplicável

Composição das Famílias de Pensionistas

Para fins de planejamento do custeio individual, o cálculo se apóia em 

dados constantes dos cadastros de beneficiários integrantes das 

familias dos participantes. Contudo, não havendo beneficiário vitalício 

no cadastro do participante no momento da sua entrada no plano, 

considera-se 1 dependente vitalício da mesma idade desse 

participante.

Plano de Contribuição Variável da CAGEPREV

* = Todas as hipóteses refletidas ou mensuradas utilizando as Tábuas indicadas (Rotatividade, Mortalidade Geral, Mortalidade de Inválidos e 

Entrada em Invalidez), mostram a probabilidade ou expectativa de vida, entrada em invalidez ou rotatividade das pessoas que integram a 

população de Participantes.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 

O Plano de Gestão Administrativa – PGA é mais um mecanismo de controle criado pelo 

Conselho de Gestão da Previdência Complementar e fiscalizado pela PREVIC, instituído para 

resguardar os interesses dos participantes e assistidos de entidades fechadas de previdência 

complementar, ao criar regras para o custeio administrativo dos planos de benefícios, 

proporciona maior transparência para as receitas e despesas do sistema previdenciário. 

 
O custeio administrativo se refere aos recursos utilizados para o pagamento das Despesas 

Administrativas do plano de beneficio previdenciário da CAGEPREV. A Resolução CGPC nº 

29/2009 criou o Plano de Gestão Administrativa – PGA, que estabelece o limite para as 

Despesas Administrativas Previdenciais e as fontes de custeio que podem ser utilizadas para a 

cobertura dessas despesas. As fontes de custeio para o PGA da CAGEPREV são: 

 
• Contribuição dos Participantes ativos e assistidos 

• Contribuição dos Patrocinadores 

• Resultado dos Investimentos do PGA 

• Receitas Administrativas 

• Fundo Administrativo 

 
O Regulamento do PGA, elaborado e aprovado anualmente pelo Conselho Deliberativo, 

estabelece o limite anual das Despesas Administrativas para o plano de benefício 

previdenciário. O limite anual estabelecido é monitorado pelo Conselho Fiscal e também pela 

PREVIC, buscando um controle eficaz das despesas para a administração do plano, sempre 

preservando os interesses dos Participantes. 

 
Em dezembro de 2011, ao aprovar o PGA para o ano de 2012, o Conselho Deliberativo 

estabeleceu o limite de R$ 814.428,48 para as Despesas Administrativas da Gestão 

Previdencial. 

 
A Tabela abaixo demonstra as Despesas Administrativas incorridas em 2012 e 2011.  
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Composição 2012 2011

(a) Patrimônio Social (R$) 89.854.762,61 71.563.350,19 
(b) Despesas Administrativas (R$) 883.064,58      728.490,65      

Gestão Previdencial  (R$) 803.826,41      664.166,14      
Gestão dos Investimentos (R$) 79.238,17        64.324,51        

(c) Número de Participantes 1.027               1.035               
(b/a) Despesas sobre o Patrimônio (%) 0,98% 1,02%
(b/c) Despesa per capita (R$1,00) 859,85             703,86             

Despesas Administrativas

 
 

 

Investimentos 

 

Em 2012, o rendimento da carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA 

da CAGEPREV em renda fixa (Bradesco FI RENDA FIXA IMA GERAL) foi positivo em 10,93%. 

O total dos investimentos, que ao final do ano de 2011 apresentava um montante de R$ 

559.135,84, aumentou para R$ 629.811,01, representando um crescimento de 12,64% no 

mesmo período de 2012. 

 

Despesas  

 

Para cobertura das despesas com administração das atividades da gestão previdencial e 

gestão de investimentos da CAGEPREV, é cobrada taxa de carregamento de 9% da soma das 

contribuições e benefícios do Plano de Contribuição Variável – PCV, conforme estabelecido na 

resolução nº 29, art. 6 do Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC). O limite 

de 9% foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da CAGEPREV. As despesas administrativas 

finalizaram o período de janeiro a dezembro de 2012 totalizando R$ 882.651,18. 
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POLITICA DE INVESTIMENTOS 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL – PCV  

 
 
Objetivo 
 
 

A Política de Investimentos tem como objetivo definir as diretrizes para investimentos da 

Fundação Cagece de Previdência Complementar – CAGEPREV, buscando a maximização da 

rentabilidade dos seus ativos a fim de constituir reservas em quantidades suficientes para 

pagamento do seu passivo atuarial levando em consideração os fatores de Risco, Segurança, 

Solvência e Liquidez. 

  
Os recursos do Plano de Benefício de Contribuição Variável (Plano CV) da CAGEPREV 

deverão ser discriminados, controlados, contabilizados e alocados nos segmentos de aplicação 

permitidos pela legislação em vigor. Serão levadas em consideração as modalidades e 

características das obrigações do plano de benefício, objetivando o equilíbrio econômico-

financeiro entre os seus ativos e o passivo atuarial. 

 
Período de Referencia / Meta Atuarial 
 

Período de Referência: 01/2013 a 12/2017 

Meta Atuarial: INPC (IBGE) + 6% ao ano. 

 

Alocação de Recursos – Exercício de 2013 
 

SEGMENTO MINIMO MAXIMO ALVO

Renda Fixa 50% 100% 72%

Renda Variável 5% 15% 15%

Investimentos Estruturados 0% 4,50% 4,50%

Investimentos no Exterior 0% 0% 0%

Imóveis 0,30% 0,50% 0,50%

Empréstimos 6,50% 8% 8%  
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Renda Fixa 
 
Os investimentos no segmento de renda fixa podem representar até 100% (cem por cento) do 

total dos recursos do Plano CV da CAGEPREV. As aplicações no segmento de renda fixa 

devem ser operacionalizadas por meio de aplicações realizadas através dos fundos (exclusivos 

ou não) e/ou carteiras administradas. Será permitida alocação em títulos públicos federais, 

certificados e recibos de depósito bancários (CDBs/RDBs), letras financeiras bancárias (LFs), 

debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), depósito a prazo com garantia 

especial (DPGEs), fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), notas promissórias e 

demais títulos e valores mobiliários de Renda Fixa estabelecidos na Resolução CMN Nº 3792 

de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 

 

Renda Variável 
 
Os investimentos no segmento de renda variável podem representar de 0% (zero) até 70% 

(setenta por cento)  dos Recursos do Plano CV da CAGEPREV, obedecendo-se, no entanto, 

aos limites de alocação e diversificação impostos pela Resolução Nº 3792 do CMN, de 

24/09/2009, e eventuais sucessoras. 

 

Investimentos Estruturados 
 
Será permitida alocação em ativos classificados no segmento de Investimentos Estruturados 

estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. O 

investimento nesse segmento poderá representar até 20% dos recursos do Plano CV. 

 

Investimentos no Exterior 
 

Será permitida alocação em ativos classificados no segmento de Investimentos no Exterior nos 

limites estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 
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Imóveis 
 
Será permitida à CAGEPREV realizar investimentos no segmento de Imóveis nos limites 

estabelecidos na Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 

 

Operações com Participantes 
 
Os investimentos no segmento de operações com participantes não podem superar 15%  dos 

recursos garantidores do Plano CV da Fundação e contemplará os empréstimos aos 

participantes e assistidos de acordo com os limites estabelecidos na Resolução Nº 3792 do 

CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 

 
Derivativos 
 
Serão permitidas operações com derivativos conforme condições estabelecidas no artigo 44 da 

Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, e eventuais sucessoras. 

 

Metas de Rentabilidade 
 

SEGMENTO DE APLICAÇÃO BENCHMARK

Renda Fixa 20% CDI + 80% IMA-B

Renda Variável IBOVESPA

Investimentos Estruturados INPC (IBGE) + 6% ao ano

Investimentos no Exterior INPC (IBGE) + 6% ao ano

Imóveis INPC (IBGE) + 6% ao ano

Empréstimos INPC (IBGE) + 6% ao ano
 

 
 
Controle do Risco 
 
Entende-se Risco como sendo a igual probabilidade de que ameaças ao valor da carteira se 

concretizem em perdas efetivas. Os principais tipos de Risco a serem tratados são: Risco de 

Crédito, Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco de Liquidação, Risco Operacional e Risco 

Legal. 
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Critérios de Seleção e Avaliação de Gestores 
 

1. Seleção de Gestores 
 

Critérios Quantitativos 
 

• Taxa de administração para os fundos exclusivos; 

• Total de recursos administrados pela instituição; 

• Representatividade da carteira de clientes institucionais; 

• Para seleção de gestores, são utilizados os respectivos fundos abertos com patrimônio 

líquidos superior a R$ 50 milhões; 

• Os fundos devem ter apresentado uma rentabilidade, no período de 12 meses, igual ou 

superior a 100% do IMA-B; 

• Quanto ao risco, estes fundos devem estar classificados como moderados e 

conservadores; 

• É utilizado o Índice de Sharpe para escolha de fundos que apresentam a mesma 

rentabilidade, e se encontram na mesma categoria de risco, assim como o grau de 

satisfação, que é um indicador que mede quantitativamente o número de cotas no 

período de análise com desempenho superior ao IMA-B.  

  
Critérios Qualitativos 
  

• Grupo controlador da asset management; 

• Breve histórico contendo os principais eventos da asset management; 

• Descrição do processo decisório de investimento de seus fundos e carteiras; 

• Descrição da política de controle de risco de mercado; 

• Descrição da política de controle de risco de crédito; 

• Corretoras utilizadas e critérios de seleção destas. 

 
2. Avaliação de Gestores 

 

• Rentabilidade absoluta e relativa 
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• Consistência 

• Índice de Sharpe 

• Estratégia (que pode influenciar significativamente o risco do fundo) 

 
Escolha de Corretoras 
 
A CAGEPREV poderá operar carteira própria, podendo haver a contratação de corretoras. 
 
 
Terceirização de Gestão e Custódia 
 

1. Custódia e Controladoria 
 

A custódia e controladoria da carteira de renda fixa da CAGEPREV são feitas por instituição 

financeira credenciada. Suas atividades consistem em:  

• Abertura e movimentação de contas bancárias em nome dos fundos; 

• Recebimento de recursos quando da emissão ou integralização de cotas e pagamento 

quando do resgate de cotas ou liquidação dos fundos, depositados diretamente na conta 

corrente do fundo; 

• Controle e movimentação dos títulos e valores mobiliários; 

• Documentação e informações relativas aos eventos associados aos títulos e valores 

mobiliários integrantes das diversas carteiras, bem como do recebimento e exercício de 

direitos, resgates, amortizações ou reembolsos; 

• Pagamento, através de débito nas contas correntes dos fundos, de todas as despesas 

discriminadas no regulamento dos fundos. 

• Liquidação das operações dos fundos com as instituições liquidantes (Bolsas, CETIP, 

SELIC, etc.);  

• Custódia dos títulos; Cálculo diário do valor da cota; 

• Contabilização do Fundo e publicação de Balanços; 

• Envio mensal de extrato a cotistas; 

• Contratação de auditoria externa, conforme previsto em Lei; 

• Envio de relatórios e informações ao BACEN, conforme previsto em Lei. 
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2. Gestão 
 
A CAGEPREV tem uma gestão terceirizada, podendo ter uma própria, desde que favorecida 

pelos seguintes fatores: 

  

• Menor custo; 

• Experiência na administração de recursos; 

• Profissionais dedicados exclusivamente a gestão de recursos; 

• Especialização em diversos mercados; 

• Controle de risco; 

• Consultoria econômica; 

• Consultoria jurídica; 

• Relatórios diários; 

• Sistemas de informação. 

 

Auditoria 
 
A CAGEPREV contratou a empresa Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/C para os 

serviços de auditoria independente para o exercício de 2013.  

 

Apreçamento dos Ativos 
 

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos 

ou não, nos quais a CAGEPREV aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de 

acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a 

possibilidade, porém, da entidade contabilizar os títulos que pretende carregar até o vencimento 

pela taxa do papel, método chamado de marcação na curva. O método e as fontes de 

referência adotadas para apreçamento dos ativos adotados pela entidade são os mesmos 

estabelecidos pelo custodiante e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante. 
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Princípios de Responsabilidade Socioambientais 
 

Os princípios socioambientais podem ser entendidos como um conjunto de regras que visam a 

favorecer o investimento em companhias que adotam, em suas atividades ou através de 

projetos, políticas de responsabilidade socioambiental. A CAGEPREV considera que a 

utilização dos princípios de responsabilidade socioambiental como base para as diversas 

atividades é de fundamental importância. Ao longo da vigência desta política de investimentos, 

os princípios socioambientais serão preferencialmente observados, sem adesão a protocolos de 

regras. 
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POLITICA DE INVESTIMENTOS 

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA    

 
Objetivo 
 
A Politica de Investimentos tem como objetivo definir as diretrizes para investimentos do Plano 

de Gestão Administrativa – PGA da Fundação CAGECE de Previdência Complementar – 

CAGEPREV, buscando a maximização da rentabilidade dos seus ativos, levando em 

consideração os fatores de risco, segurança, solvência e liquidez. 

 
Os recursos do Plano de Gestão Administrativa – PGA da CAGEPREV deverão ser 

discriminados, controlados, contabilizados e alocados nos segmentos de aplicação permitidos 

pela legislação em vigor. Serão levadas em consideração as modalidades e características das 

obrigações do plano, objetivando o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 
Período de Referencia / Meta Atuarial 
 

Período de Referência: 01/2013 a 12/2017 

Meta Atuarial: Fundo IMA Geral 

 

Alocação de Recursos – Exercício de 2013 
 

SEGMENTO MINIMO MAXIMO ALVO
Renda Fixa 50% 100% 90%
Renda Variável 5% 10% 10%  

 

Renda Fixa 
 
Os investimentos no segmento de renda fixa podem representar até 100% (cem por cento) do 

total dos recursos do PGA da CAGEPREV. As aplicações no segmento de renda fixa devem ser 

operacionalizadas por meio de aplicações realizadas através dos fundos exclusivos e/ou 

carteiras administrativas. Será permitida alocação em títulos públicos federais, certificados e 

recibos de depósitos bancários (CDBs/RDBs), cadernetas de poupança, debentures, 
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certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), depósito a prazo com garantia especial (DPGEs), 

fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), notas promissórias e demais títulos e 

valores mobiliários de Renda Fixa estabelecidos na Resolução CMN Nº 3.792 do CMN, de 

24/09/2009, e eventuais sucessoras. A aquisição de títulos pertencentes ao segmento de renda 

fixa deve sempre obedecer aos limites de alocação e diversificação estabelecidos na Resolução 

Nº 3.792 do CMN, de 24/09/2007 e eventuais sucessoras. 

 
Renda Variável 
 
Os investimentos no segmento de renda variável podem representar de 0% (zero) até 70% 

(setenta por cento)  dos Recursos do PGA da CAGEPREV, obedecendo-se, no entanto, aos 

limites de alocação e diversificação impostos pela Resolução Nº 3792 do CMN, de 24/09/2009, 

e eventuais sucessoras. 

 

Metas de Rentabilidade 
 

SEGMENTO DE APLICAÇÃO BENCHMARK
Renda Fixa 20% CDI + 80% IMA-B
Renda Variável IBOVESPA  

 
 
Controle do Risco 
 
Entende-se Risco como sendo a igual probabilidade de que ameaças ao valor da carteira se 

concretizem em perdas efetivas. Os principais tipos de Risco a serem tratados são: Risco de 

Crédito, Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco de Liquidação, Risco Operacional e Risco 

Legal. 

 

Critérios de Seleção e Avaliação de Gestores 
 

1. Seleção de Gestores 
 

Critérios Quantitativos 
 

• Taxa de administração para os fundos exclusivos; 
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• Total de recursos administrados pela instituição; 

• Representatividade da carteira de clientes institucionais; 

• Para seleção de gestores, são utilizados os respectivos fundos abertos com patrimônio 

líquidos superior a R$ 50 milhões; 

• Os fundos devem ter apresentado uma rentabilidade, no período de 12 meses, igual ou 

superior a 100% do IMA-B; 

• Quanto ao risco, estes fundos devem estar classificados como moderados e 

conservadores; 

• É utilizado o Índice de Sharpe para escolha de fundos que apresentam a mesma 

rentabilidade, e se encontram na mesma categoria de risco, assim como o grau de 

satisfação, que é um indicador que mede quantitativamente o número de cotas no 

período de análise com desempenho superior ao IMA-B.  

  
Critérios Qualitativos 
  

• Grupo controlador da asset management; 

• Breve histórico contendo os principais eventos da asset management; 

• Descrição do processo decisório de investimento de seus fundos e carteiras; 

• Descrição da política de controle de risco de mercado; 

• Descrição da política de controle de risco de crédito; 

• Corretoras utilizadas e critérios de seleção destas. 

 
2. Avaliação de Gestores 

 

• Rentabilidade absoluta e relativa 

• Consistência 

• Índice de Sharpe 

• Estratégia (que pode influenciar significativamente o risco do fundo) 

 
 
Escolha de Corretoras 
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A CAGEPREV poderá operar carteira própria, podendo haver a contratação de corretoras. 
 
Terceirização de Gestão e Custódia 
 

1. Custódia e Controladoria 
 

A custódia e controladoria da carteira de renda fixa da CAGEPREV são feitas por instituição 

financeira credenciada. Suas atividades consistem em:  

• Abertura e movimentação de contas bancárias em nome dos fundos; 

• Recebimento de recursos quando da emissão ou integralização de cotas e pagamento 

quando do resgate de cotas ou liquidação dos fundos, depositados diretamente na conta 

corrente do fundo; 

• Controle e movimentação dos títulos e valores mobiliários; 

• Documentação e informações relativas aos eventos associados aos títulos e valores 

mobiliários integrantes das diversas carteiras, bem como do recebimento e exercício de 

direitos, resgates, amortizações ou reembolsos; 

• Pagamento, através de débito nas contas correntes dos fundos, de todas as despesas 

discriminadas no regulamento dos fundos. 

• Liquidação das operações dos fundos com as instituições liquidantes (Bolsas, CETIP, 

SELIC, etc.);  

• Custódia dos títulos; Cálculo diário do valor da cota; 

• Contabilização do Fundo e publicação de Balanços; 

• Envio mensal de extrato a cotistas; 

• Contratação de auditoria externa, conforme previsto em Lei; 

• Envio de relatórios e informações ao BACEN, conforme previsto em Lei. 

 
2. Gestão 

 
A CAGEPREV tem uma gestão terceirizada, podendo ter uma própria, desde que favorecida 

pelos seguintes fatores:  

• Menor custo; 

• Experiência na administração de recursos; 

• Profissionais dedicados exclusivamente a gestão de recursos; 
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• Especialização em diversos mercados; 

• Controle de risco; 

• Consultoria econômica; 

• Consultoria jurídica; 

• Relatórios diários; 

• Sistemas de informação. 

 

Auditoria 
 
A CAGEPREV contratou a empresa Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/C para os 

serviços de auditoria independente para o exercício de 2013.  

 

Apreçamento dos Ativos 
 

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos 

ou não, nos quais a CAGEPREV aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de 

acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a 

possibilidade, porém, da entidade contabilizar os títulos que pretende carregar até o vencimento 

pela taxa do papel, método chamado de marcação na curva. O método e as fontes de 

referência adotadas para apreçamento dos ativos adotados pela entidade são os mesmos 

estabelecidos pelo custodiante e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante. 

 

Princípios de Responsabilidade Socioambientais 
 

Os princípios socioambientais podem ser entendidos como um conjunto de regras que visam a 

favorecer o investimento em companhias que adotam, em suas atividades ou através de 

projetos, políticas de responsabilidade socioambiental. A CAGEPREV considera que a 

utilização dos princípios de responsabilidade socioambiental como base para as diversas 

atividades é de fundamental importância. Ao longo da vigência desta política de investimentos, 

os princípios socioambientais serão preferencialmente observados, sem adesão a protocolos de 

regras. 
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DEMONSTRAÇÕES E PARECERES 
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – DI  

 

 

 

R$ (mil) Alocação % R$ (mil) Alocação %

Recursos Garantidores do PCV 88.773.598,12  100% 70.467.492,48  100,00% 25,98%

Renda Fixa 76.927.556,20     86,66% 58.750.098,40     83,37% 30,94%

Fundo Acqua 35.646.667,63     46,34% 58.750.098,40     100% -39,32%

FI Caixa Acqua M ultimercado 36.884.278,62     47,95% -                      -                    100,00%

BB Previd RF IM A-B 2.265.494,89       2,94% -                      -                    100,00%

BB Previd RF IRF-M 2.131.115,06       2,77% -                      -                    100,00%

Renda Variável 5.070.086,96       5,71% 4.375.832,70       6,21% 15,87%

Fundo Pension -                      -                    2.703.965,41       61,79% -100,00%

Fundo Safra Construção Civil  FIA 1.984.491,53       39,14% 1.671.867,29       38,21% 18,70%

Fundo Expertise FIA 3.085.595,43       60,86% -                      -                    100,00%

Investimentos Imobiliários 374.663,98          0,42% 363.174,98          0,52% 3,16%

Aluguéis e Renda 374.663,98          100% 363.174,98          100% 3,16%

Empréstimos e Financiamentos 6.396.698,54       7,21% 6.375.285,38       9,05% 0,34%

Disponível 4.592,44              0,01% 603.101,02          0,86% -99,24%

2012 2011 Crescimento 
Nominal %

Fundos de Investimentos (Investimentos)

Composição
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DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

Quadro 1: Balanço Patrimonial – Consolidado 

ATIVO                 NE 2012 2011 PASSIVO NE 2012 2011

 DISPONÍVEL 4.1.1 7.619,42          656.780,75        EXIGÍVEL OPERACIONAL 315.365,54      217.350,24      
    GESTÃO PREVIDENCIAL 4.2.1.1 116.640,72      97.413,14        

 REALIZÁVEL 90.325.013,39 71.305.775,08     GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.2.1.2 192.004,74      116.506,11      
   GESTÃO PREVIDENCIAL 4.1.2.1 676.022,91      634.928,47          INVESTIMENTOS 4.2.1.3 6.720,08          3.430,99          
   GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.1.2.2 250.173,79      247.319,31      
   INVESTIMENTOS 89.398.816,69 70.423.527,30   EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188.398,23      188.398,23      
      CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 4.1.2.3.1 -                  89.717,44            GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.2.2.1 188.398,23      188.398,23      
      FUNDOS DE INVESTIMENTOS 4.1.2.3.2 82.627.454,17 63.595.349,50 
      INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4.1.2.3.3 374.663,98      363.174,98        PATRIMÔNIO SOCIAL 89.854.762,61 71.563.350,19 
      EMPRÉSTIMOS 4.1.2.3.4 6.396.698,54   6.375.285,38     PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 89.215.783,67 70.920.492,54 

    PROVISÕES MATEMÁTICAS 89.215.783,67 70.920.492,54 
 PERMANENTE 25.893,57        6.542,83                BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 4.3.1.1.1 1.553.295,66   1.303.377,19   
   IMOBILIZADO 4.1.3.1 25.893,57        6.542,83                BENEFÍCIOS A CONCEDER 4.3.1.1.2 87.662.488,01 69.617.115,35 

    FUNDOS 638.978,94      642.857,65      
      FUNDOS PREVIDENCIAIS 4.3.2.1 110.476,56      81.084,28        
      FUNDOS ADMINISTRATIVOS 4.3.2.2 528.502,38      561.773,37      

TOTAL DO ATIVO 90.358.526,38 71.969.098,66 TOTAL DO PASSIVO 90.358.526,38 71.969.098,66 

Sérgio Lage Rocha Raimunda Aurineide Lemos Caldas Ern ando Silva Barreto Wandermon Corrêa  Silva
Diretor Presidente Diretora Administrativa e Financeira Contador - CRC-CE 015.697/O-2 Atuário - M.I.B.A. 1.280

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR
CNPJ  06.025.140/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO D E 2012 e 2011 - Em R$ 

 
As notas explicativas são parte integrante das demo nstrações contábeis 
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Quadro 2: Demonstração da Mutação do Patrimônio Soc ial – Consolidado 

A) Patrimônio Social - início do exercício     71.56 3.350,19     58.445.444,46                22,44 
1. Adições     20.434.227,30     14.612.809,77                39,84 

(+) Contribuições Previdenciais       7.942.909,90       7.632.196,87                  4,07 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial     11.641.937,21       6.200.492,08                87,76 
(+) Receitas Administrativas          787.296,23          739.279,03                  6,50 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa            62.083,96            40.841,79                52,01 

2. Destinações     (2.142.814,88)     (1.494.904,04)                43,34 
(-) Benefícios     (1.260.163,70)        (766.413,39)                64,42 

(-) Despesas Administrativas        (882.651,18)        (701.277,66)                25,86 
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa                        -            (27.212,99)             (100,00)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)     1 8.291.412,42     13.117.905,73                39,44 
(+/-) Provisões Matemáticas     18.295.291,13     13.052.403,31                40,17 
(+/-) Fundos Previdenciais            29.392,28            13.872,25              111,88 
(+/-) Fundos Administrativos          (33.270,99)            51.630,17             (164,44)

4. Operações Transitórias                        -                          -                        -   
(+/-) Operações Transitórias                        -                          -                        -   

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)     89.854.762,61     71.563.350,19                25,56 

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR

CNPJ  06.025.140/0001-09

DESCRIÇÃO Variação (%)20112012

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - Em R$ 

 
As notas explicativas são parte integrante das demo nstrações contábeis   

 

Quadro 3: Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – Plano de Contribuição Variável - PCV 

2012 2011 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício  71.001.576,82  57.935.301,26                22,55 

1. Adições  20.372.143,34  14.570.761,05                39,82 

(+) Contribuições    8.730.206,13    8.370.268,97                  4,30 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial  11.641.937,21    6.200.492,08                87,76 

2. Destinações   (2.047.459,93)   (1.504.485,49)                36,09 

(-) Benefícios   (1.260.163,70)      (766.413,39)                64,42 

(-) Custeio Administrativo      (787.296,23)      (738.072,10)                  6,67 

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)  18.3 24.683,41  13.066.275,56                40,24 

(+/-) Provisões Matemáticas  18.295.291,13  13.052.403,31                40,17 

(+/-) Fundos Previdenciais         29.392,28         13.872,25              111,88 

4. Operações Transitórias                      -                        -                        -   

(+/-) Operações Transitórias                      -                        -                        -   

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)  89.32 6.260,23  71.001.576,82                25,81 

C) Fundos não previdenciais       528.502,38       561.773,37                 (5,92)

(+/-) Fundos Administrativos       528.502,38       561.773,37                 (5,92)

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR

CNPJ  06.025.140/0001-09

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - Em R$ 

DESCRIÇÃO

 
As notas explicativas são parte integrante das demo nstrações contábeis  
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Quadro 4: Demonstração do Ativo Líquido – Plano de Contribuição Variável - PCV 

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

1. Ativos  89.978.123,41  71.664.194,32                25,56 

    Disponível           4.592,44       603.101,02              (99,24)

    Recebível    1.204.525,29    1.196.701,84                  0,65 

    Investimento  88.769.005,68  69.864.391,46                27,06 

         Fundos de Investimento  81.997.643,16  63.125.931,10                29,90 

         Investimentos Imobiliários       374.663,98       363.174,98                  3,16 

         Empréstimos    6.396.698,54    6.375.285,38                  0,34 

2. Obrigações       123.360,80       100.844,13                22,33 

   Operacional       123.360,80       100.844,13                22,33 

3. Fundos não Previdenciais       528.502,38       561.773,37                 (5,92)

   Fundo Administrativo       528.502,38       561.773,37                (5,92)

4. Resultados a Realizar                      -                        -                        -   

5. Ativo Líquido (1-2-3-4)  89.326.260,23  71.001.576,82                25,81 

   Provisões Matemáticas  89.215.783,67  70.920.492,54                25,80 

   Fundos Previdenciais       110.476,56         81.084,28                36,25 

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR
CNPJ  06.025.140/0001-09

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - Em R$ 

 
As notas explicativas são parte integrante das demo nstrações contábeis 

 

 

 

Quadro 5: Demonstração das Obrigações Atuariais – P lano de Contribuição Variável – PCV  

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)  89.215.783 ,67  70.920.492,54                25,80 

1. Provisões Matemáticas  89.215.783,67  70.920.492, 54                25,80 

   1.1. Benefícios Concedidos    1.553.295,66    1.3 03.377,19                19,17 

          Contribuição Definida    1.553.295,66    1.303.377,19                19,17 

   1.2. Benefício a Conceder  87.662.488,01  69.617. 115,35                25,92 

          Contribuição Definida  87.662.488,01  69.617.115,35                25,92 

          Saldo de contas - parcela Patrocinadores  23.087.615,78  17.617.972,24                31,05 

          Saldo de contas - parcela Participantes  64.574.872,23  51.999.143,11                24,18 

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR
CNPJ  06.025.140/0001-09

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - Em R$

 
As notas explicativas são parte integrante das demo nstrações contábeis 
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Quadro 6: Demonstração do Plano de Gestão Administr ativa – Consolidado 

 

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior  561.7 73,37  510.143,20              10,12 

1. Custeio da Gestão Administrativa  849.380,19  780.120,82                8,88 

1.1. Receitas  849.380,19  780.120,82                8,88 

         Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  787.296,23  739.279,03                6,50 

         Resultado Positivo dos Investimentos    62.083,96    40.841,79              52,01 

2. Despesas Administrativas  882.651,18  728.490,65              21,16 

    2.1. Administração Previdencial  803.413,01  664.166,14              20,97 

        Pessoal e encargos  488.722,63  442.578,76              10,43 

       Treinamentos/congressos e seminários      8.227,80         396,00         1.977,73 

       Viagens e estadias      7.963,62      7.129,04              11,71 

       Serviços de terceiros  134.551,17    80.370,56              67,41 

       Despesas gerais  160.251,03  108.005,75              48,37 

       Depreciações e amortizações      3.642,15      1.122,55            224,45 

       Contingências                 -      24.491,70          (100,00)

       Outras Despesas           50,97           71,78            (28,99)

    2.2. Administração dos Investimentos    79.238,1 7    64.324,51              23,19 

       Pessoal e encargos    54.302,48    50.037,00                8,52 

      Treinamentos/congressos e seminários         914,20           44,00         1.977,73 

       Viagens e estadias         884,84         792,11              11,71 

       Serviços de terceiros      7.603,89      2.010,77            278,16 

       Despesas gerais    15.122,01      8.586,44              76,12 

       Depreciações e amortizações         404,68         124,73            224,44 

       Contingências                 -        2.721,29          (100,00)

       Outras Despesas             6,07             8,17            (25,70)

3. Resultado Negativo dos Investimentos                 -                   -                     -   

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1- 2-3)   (33.270,99)    51.630,17          (164,44)

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4 )   (33.270,99)    51.630,17          (164,44)

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)  528.502,38  561.773,37              (5,92)

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DP GA

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN TAR
CNPJ  06.025.140/0001-09

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - Em R$ 

 
As notas explicativas são parte integrante das demo nstrações contábeis



                               FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR          
 

Relatório Anual 2012 
 

Av. Treze de Maio, 1116 salas 904/905 – Bairro de Fátima - Fortaleza - CE. CEP 60.040-531 – Fone: (85) 3181-2500 
e-mail: cageprev@cageprev.com.br 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Valores expressos em reais) 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A CAGEPREV - Fundação Cagece de Previdência Complementar, CNPJ nº. 06.025.140/0001-

09, é uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos e com autonomia 

administrativa e financeira, autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela Portaria nº 24, 

de 12 de fevereiro de 2004, da Secretaria de Previdência Complementar - SPC, órgão 

vinculado ao Ministério da Previdência Social - MPS, patrocinada pela Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará - CAGECE, tendo suas atividades iniciadas em abril de 2004.  

 

As atividades da Fundação são regidas pelas Leis Complementares nº. 108 e nº. 109, ambas 

de 29 de maio de 2001 expedidas pelo Ministério da Previdência Social, por intermédio da 

PREVIC, e às resoluções específicas do Conselho Monetário Nacional / Banco Central do 

Brasil.  

 

De acordo com o artigo 14 do Código Tributário Nacional, a Fundação não distribui nenhuma 

parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação nos resultados. 

Aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a escrituração de suas receitas e 

despesas em livros formais capazes de assegurar a sua exatidão.  

 

Na forma de suas disposições estatutárias, a Fundação tem como finalidade principal, a 

constituição e a administração de planos privados de benefícios previdenciais suplementares, 

assemelhados aos da Previdência Social, em favor dos seus participantes e respectivos 

beneficiários custeando todos os benefícios na modalidade de Contribuição Variável e no 

regime financeiro de capitalização.  
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2. PLANO ADMINISTRADO  

 

Através da Resolução nº 16 do CGPC - Conselho de Gestão da Previdência Complementar, de 

22 de novembro de 2005, que normatizou os planos de benefícios de caráter previdenciário, o 

Plano da CAGEPREV, foi classificado como Plano de Benefícios de Contribuição Variável, 

cujos benefícios programados apresentam a conjugação das características nas modalidades 

de contribuição definida e beneficio definido. Os benefícios abrangidos pelo PCV, da 

CAGEPREV, são os seguintes: Aposentadoria programada convertível em pensão; 

Aposentadoria por invalidez convertível em pensão e Pensão de ativo. 

 
Em 31 de dezembro 2012, a Fundação contava com 1.027 participantes, e, em 31 de dezembro 

de 2011, contava com 1.035 participantes, em seu único Plano, conforme quadro demonstrativo 

a seguir: 

Composição 31/12/2012 (%) 31/12/2011

Ativos 913                    88,90 926                    

Autopatrocinados - PRSP 100                    9,74 97                      

Pensionistas 10                      0,97 8                        

Aposentados 4                        0,39 4                        

Total 1.027                 100 1.035                 

Beneficiários 1.428                 1.484                 

Público do Plano CV

 

 
                                           
Os recursos os quais a Fundação dispõe para cumprir o seu principal objetivo são 

representados por contribuições: de sua patrocinadora, a Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará – CAGECE; dos seus participantes ativos, autopatrocinados e assistidos; e dos 

rendimentos resultantes das aplicações desses recursos em investimentos, que devem 

obedecer às disposições da Resolução CMN nº 3.792 de 24 de setembro de 2009, do Banco 

Central do Brasil, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, e alterações posteriores.  

 

A estrutura de gestão do Fundo Exclusivo é realizada de forma compartilhada pela própria 

entidade e por gestores contratados, conforme definido na sua política de investimentos. Já a 

estrutura de gestão dos demais Fundos Abertos é realizada pelos próprios gestores 

contratados.  
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 3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações contábeis da CAGEPREV foram elaboradas em atendimento às disposições 

legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de 

previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 

2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às Entidades reguladoras pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - 

CNPC.  

 

De acordo com o item 17 das Normas Gerais da Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011, são 

apresentadas as seguintes demonstrações: Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração 

da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido – DAL 

(PCV), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (PCVl), Demonstração do Plano de 

Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) e a Demonstração das Obrigações Atuariais do 

Plano – DOAP (PCV). 

 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
4.1 – ATIVO 
 
4.1.1 – Disponível 
 
Registra as disponibilidades existentes em caixa e bancos, as contas bancarias estão mantidas 

juntas a Caixa Econômica Federal e Bradesco.  

 
4.1.2 – Realizável 
 
4.1.2.1 – Gestão Previdencial 
 
Neste grupamento de contas se registra os valores e direitos relativos às contribuições do 

patrocinador e dos participantes, reconhecidos pelo regime de competência, observando-se o 

plano de custeio.   
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Em R$
Composição 2012 2011

Contribuições do Mês 234.396,90        211.730,73        

Patrocinadores 65.606,30          61.658,61          
Participantes 75.486,65          69.176,15          
Autopatrocinados 93.303,95          80.895,97          

Outros Recursos a Receber 441.626,01        423.197,74        

Patrocinadores 165.372,34        173.030,28        
Participantes 112.892,97        105.168,51        
Autopatrocinados 163.360,70        144.998,95        

676.022,91        634.928,47        

Gestão Previdencial (Realizável)

 

 

4.1.2.2 – Gestão Administrativa 
 

Este grupamento de contas tem a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão 

administrativa da CAGEPREV, na forma do seu Regulamento aprovado pelo Conselho 

Deliberativo da CAGEPREV.  

 

O valor de R$ 188.398,23 refere-se ao provisionamento dos depósitos judiciais efetuados no 

período de abril de 2004 a outubro de 2011, em função do mandado de segurança impetrado 

em 07/02/2007 (Processo nº. 2006.81.00.015059-7) promovido contra a Fazenda Nacional, com 

pedido de liminar visando à garantia do direito liquido e certo de não sujeição por parte da 

CAGEPREV ao recolhimento do PIS e da COFINS, nos moldes exigidos pela Lei nº. 9.718, de 

27/11/1998, sobre as receitas decorrentes do exercício de suas atividades previstas na Lei 

Complementar nº 109/2001. A liminar foi concedida e a segurança foi julgada em sentença que 

considerou procedentes os pedidos da CAGEPREV. Com fundamento em parecer jurídico e 

considerando a decisão judicial favorável cuja possibilidade de perda é de êxito definitivo, a 

CAGEPREV suspendeu o provisionamento dos depósitos judiciais das referidas contribuições 

relativas ao período de 11/2011 a 07/2012. 
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Em R$ 
Composição 2012 2011

Contribuições para Custeio 21.315,76          19.055,76          

Patrocinadores 5.904,57            5.549,27            
Participantes 6.929,46            6.225,85            
Autopatrocinados 8.481,73            7.280,64            

Outros Recursos a Receber 39.773,16          38.087,81          

Patrocinadores 14.883,55          15.572,73          
Participantes 10.160,37          9.465,17            
Autopatrocinados 14.729,24          13.049,91          

Despesas Antecipadas 686,64               1,78                   

Depósitos Judiciais 188.398,23        188.398,23        

250.173,79        245.543,58        

Gestão Administrativa (Realizável)

 

 

4.1.2.3 – Investimentos 
 

A carteira de investimentos consolidada é composta por Créditos Privados e Depósitos, Fundos 

de Renda Fixa, Fundos de Renda Variável, Investimentos Imobiliários e Empréstimos a 

Participantes, e alcançou o montante de R$ 89.398.816,69 em 2012 (R$ 70.423.527,30 no 

exercício anterior), a seguir demonstradas: 
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Em R$
Composição (Consolidado) 2012 2011

Créditos Privados e Depósitos -                     89.717,44          

Poupança -                    89.717,44          

Renda Fixa 77.557.367,21   59.219.516,80   

Fundo Acqua 35.646.667,63   58.750.098,40   
FI Caixa Acqua M ultimercado 36.884.278,62   -                    
Caixa FI Personal RF LP -                    469.418,40        
BB Previd RF IM A-B 2.265.494,89     -                    
BB Previd RF IRF-M 2.131.115,06     
Bradesco FI Renda Fixa IM A Geral 629.811,01        -                    

Renda Variável 5.070.086,96     4.375.832,70     

Fundo Pension -                    2.703.965,41     
Fundo Safra Construção Civi l  FIA 1.984.491,53     1.671.867,29     
Fundo Expertise FIA 3.085.595,43     -                    

Investimentos Imobiliários 374.663,98        363.174,98        

Salas Ed. Office Treze de M aio 388.996,29        365.000,00        
Depreciação (10.232,31)        (1.825,02)          
Aluguel  a Receber 1.000,00            -                    
Reavaliação (5.100,00)          -                    

Empréstimos e Financiamentos 6.396.698,54     6.375.285,38     

Empréstimos Simples 6.414.988,16     6.375.285,38     
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD (18.289,62)        -                    

89.398.816,69   70.423.527,30   

Fundos de Investimentos (Investimentos)

 
 

 
4.1.2.3.1 – Créditos Privados e Depósitos 
 
Esse grupamento de contas tem a finalidade de registrar as aplicações efetuadas pelo plano em 

créditos privados e depósitos e em empréstimos de crédito privado, bem como seus respectivos 

direitos. O valor em 2011 (R$ 89.717,44) corresponde a uma aplicação em poupança, cuja 

transferência para fundos de investimentos ocorreu em maio de 2012. 
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4.1.2.3.2 – Fundos de Investimentos 
  
As cotas de fundos de renda fixa e de renda variável estão registradas pelo valor unitário da 

cota, na data de encerramento do balanço, calculada pelos administradores dos fundos e 

informada pelo banco custodiante Banco Itaú S.A. Os títulos públicos federais, classificados na 

categoria títulos para negociação, foram contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 

rendimentos auferidos até a data do balanço, e ajustados ao valor de mercado com base nas 

tabelas de referência do mercado secundário da Associação Brasileira das Empresas dos 

Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). As aplicações no segmento de Renda Fixa e 

Renda Variável estão registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na 

Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e os investimentos em ações 

estão registrados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), por meio do 

Banco Itaú S.A. 

 

Renda Fixa 
 

Os investimentos em Renda Fixa estão registrados pelo custo, acrescido dos rendimentos 

auferidos de forma pro-rata até a data de encerramento do Balanço e deduzidos, quando 

aplicável, das provisões para perdas. As Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações 

Negativas da carteira são apropriadas em contas específicas diretamente vinculadas à 

modalidade de aplicação. 

 

Renda Variável 
 
As aplicações em fundos de Renda Variável estão demonstradas pelos valores de realização, 

considerando o valor das cotas na data base das demonstrações financeiras. As aplicações em 

ações são contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescido das despesas de corretagem e 

outras taxas incidentes, sendo avaliadas pelo valor de mercado, considerando-se a cotação de 

fechamento do mercado do último dia do mês em que a ação foi negociada em Bolsa de 

Valores, conforme determina a Resolução CGPC nº 25, de 30 de junho de 2008. Em caso de 

não haver negociação nos últimos seis meses, a avaliação é efetuada pelo valor patrimonial da 

ação, deduzidas as provisões para perdas, quando aplicável. 
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Investimentos Imobiliários 
 
São registrados pelo custo de aquisição, ajustados pelo valor das reavaliações efetuadas e 

deduzida da depreciação, calculada pelo método linear, de acordo com o prazo de vida útil de 

cada bem, estabelecidos nos laudos de avaliação. Os ativos deste segmento, pertencentes em 

sua totalidade ao Plano PCV, somaram R$ 374.663,98 (R$ 363.174,98 no exercício anterior), 

conforme quadro demonstrativo da Nota 4.1.2.3. Em 2012, as salas foram reavaliadas com 

base em laudo de empresa especializada, em atendimento ao art. 21, anexo C da Resolução 

CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011. 

 

Salas 904 905

Histórico Reavaliação Periódica Reavaliação Periódica

Data da Avaliação ou Reavaliação 06/08/2012 06/08/2012

Data do Registro Contábil 30/09/2011 30/09/2011

Avaliador Responsável: Nome/Razão Social Márcia Bitt ar Leo de Paula Márcia Bittar Leo de Paula

Avaliador responsável: CNPJ/CPF 634.965.507-91 634.96 5.507-91

Valor Contábil Até a data da Reavaliação R$ 190.388, 14 R$ 190.388,14 

Resultado da Reavaliação R$ 174.200,00 R$ 185.700,00

Vida Útil Remanescente 48 anos 48 anos

Conta Contábil Relacionada 12360401 12360401

Investimentos Imobiliários (Investimentos)

Imóvel: Edificio Office Treze de Maio

 

 

Empréstimos e Financiamentos 
 
Esse grupamento de contas registra as operações com participantes na forma de empréstimos 

simples de acordo com o regulamento e são avaliados ao valor de concessão, acrescido dos 

rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis, composição conforme quadro 

demonstrativo na Nota 4.1.2.3.4.  Os números de 2012, em relação a operações com 

participantes são:  

Exercício 2012 2011

Liberações 316                    386                    
Contratos Ativos 540                    558                    
Concessões (R$) 6.396.698,54     6.375.285,38     

Empréstimos e Financiamentos (Investimentos)
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Para garantia dos empréstimos contratados e objetivando assegurar a liquidação da dívida nos 

casos de falecimento do mutuário, a CAGEPREV mantém um seguro prestamista, com ônus 

para o tomador, junto a Seguradora ICATU HARTFORD SEGUROS S/A. 

 

A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD é constituída mensalmente com base 

nos valores vencidos e vincendos, conforme orientação da Instrução SPC nº. 34, item 11 do 

Anexo A, de 24 de setembro de 2009. 

 

4.1.3 – Ativo Permanente 
 
 
4.1.3.1 – Imobilizado 
 
Os bens registrados no ativo imobilizado da Fundação são depreciados pelo método linear, 

mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos 

mesmos. 

Em R$ 

Descrição

Custo
Depreciação 
Acumulada

Liquido Custo
Depreciação 
Acumulada

Líquido Taxas

Móveis e Utensílios 20.752,50     (5.548,81)      15.203,69     7.620,00       (4.127,17)      3.492,83       10%

Computadores e Periféricos 19.722,20     (12.060,52)    7.661,68       12.579,13     (10.069,29)    2.509,84       20%

Software 893,56          (532,08)         361,48          893,56          (353,40)         540,16          20%

Refrigeradores de Ar 3.122,00       (455,28)         2.666,72       25%

44.490,26     (18.596,69)    25.893,57     21.092,69     (14.549,86)    6.542,83       

2012 2011

Imobilizado (Permanente)

 

 
 
4.2 – PASSIVO 
 
 
4.2.1 – Exigível operacional 
 
 
4.2.1.1 – Gestão Previdencial 
 
Nesse grupamento de contas são provisionados por regime de competência os benefícios a 

pagar, os seguros de vida e os valores referentes ao custeio administrativo, conforme 

representado no quadro abaixo.  
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Em R$
Composição 2012 2011

Beneficios a Pagar 22.342,00          7.620,99            
Seguros 33.209,80          32.648,58          
Custeio Administrativo 61.088,92          57.143,57          

116.640,72        97.413,14          

Gestão Previdencial (Exigível Operacional)

 

 

4.2.1.2 – Gestão Administrativa 
 
O saldo de R$ 192.004,74, em 31 de dezembro de 2012 (R$ 116.506,11 em 2011), decorre de 

provisões, regime de competência, constituídas de contas a pagar  e retenções a recolher 

(IRRF, ISSQN, Cofins e PIS) . Tais provisões compõem o patrimônio do PGA. 

Em R$ 
Composição 2012 2011

Contas a Pagar 188.104,15        115.818,80        

Pessoal 2.332,01            4.946,67            
Obrigações Sociais a Recolher 2.776,87            3.708,08            
Serviços de Terceiros 18.193,10          13.146,00          
Despesas com Diretoria 160.454,91        93.718,05          
Fornecedores 4.347,26            300,00               

Retenções a Recolher 3.900,59            687,31               

192.004,74        116.506,11        

Gestão Administrativa (Exigível Operacional)

 

4.2.1.3 – Investimento 
 
Nesta conta são provisionados valores de despesas relacionadas com os investimentos, como 

seguro prestamista e outras.  

 
4.2.2 – Exigível Contingencial 
 
 
4.2.2.1 – Gestão Administrativa 
 
O valor de R$ 188.398,23 refere-se ao provisionamento dos depósitos judiciais efetuados no 

período de abril de 2004 a outubro de 2011, em função do mandado de segurança impetrado 

em 07/02/2007 (Processo nº. 2006.81.00.015059-7) promovido contra a Fazenda Nacional, com 
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pedido de liminar visando à garantia do direito liquido e certo de não sujeição por parte da 

CAGEPREV ao recolhimento do PIS e da COFINS, nos moldes exigidos pela Lei nº. 9.718, de 

27/11/1998, sobre as receitas decorrentes do exercício de suas atividades previstas na Lei 

Complementar nº 109/2001. A liminar foi concedida e a segurança foi julgada em sentença que 

considerou procedentes os pedidos da CAGEPREV. Com fundamento em parecer jurídico e 

considerando a decisão judicial favorável cuja possibilidade de perda é de êxito definitivo, a 

CAGEPREV suspendeu o provisionamento dos depósitos judiciais das referidas contribuições 

relativas ao período de 11/2011 a 07/2012. 

 

4.3 – PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
O Patrimônio Social é composto do total de recursos próprios que pertence aos planos de 

benefícios que, em 31/12/2012, foram constituídos de acordo com a avaliação atuarial emitida 

pela PROBUS Consultoria Atuarial, atuário independente contratado pela CAGEPREV.  

 
4.3.1 – Patrimônio de Cobertura do Plano 
 
4.3.1.1 – Provisões Matemáticas 
 
As provisões matemáticas foram constituídas de acordo com os cálculos atuariais  efetuados 

por profissional habilitado da empresa PROBUS Consultoria Atuarial, em conformidade com os 

critérios aprovados pela PREVIC, com as premissas atuariais vigentes  em 31/12/2012 e de 

acordo com o Parecer Atuarial de 07 de fevereiro de 2013. 

 

4.3.1.1.1 – Benefícios Concedidos 

Correspondem ao valor atual dos compromissos futuros a serem pagos pela Fundação em 

relação aos atuais aposentados e pensionistas. 

 

4.3.1.1.2 – Benefícios a Conceder 

 

Correspondem ao valor presente dos benefícios futuros (ainda não concedidos), não 

compreendendo as contribuições futuras dos Participantes e da Patrocinadora para os 

Participantes ativos que não adquiriram os direitos de aposentadoria e pensão. A composição 
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das provisões matemáticas em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 está demonstrada no 

quadro a seguir: 

Em R$
Exercício 2012 2011

Beneficios Concedidos 1.553.295,66     1.303.377,19     
Beneficios a Conceder 87.662.488,01   69.617.115,35   

89.215.783,67   70.920.492,54   

Premissas Atuariais 2012 2011

Tábua de M ortal idade AT-83 AT-83

Taxa Real de Juros 6% a.a. 6% a.a.
Projeção de Crescimento Real do Salário 1% a.a. 1% a. a.
Taxa de Carregamento 9% 9%

Provisões Matemáticas (Exigível Atuarial)

Provisões Matemáticas (Exigível Atuarial)

Biométricas

Econômicas

 

 
Conforme informações já encaminhadas para Previc, existe uma tendência de queda da taxa de 

juros de longo prazo no Brasil. Por este motivo iniciamos estudos atuariais considerando a 

redução dessa premissa no PCV para se verificar: a) o impacto sobre os benefícios do plano 

mantendo-se as atuais contribuições; b) o novo nível de contribuições laborais e patronais, no 

caso de se desejar manter inalterada a atual meta de benefícios. 

 

Cabe salientar que os resultados dos estudos atuariais serão submetidos à Patrocinadora para 

avaliação da sua capacidade contributiva, assim como a dos Participantes. 

 
4.3.2 – Fundos  
 
 
4.3.2.1 – Fundos Previdenciais 
 
Fundo Previdencial são recursos de contribuições patronais não portadas e também não 

resgatadas por participantes que fizeram a opção por resgate de suas contribuições laborais. 
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Regra de Constituição : este fundo é constituído pelos valores correspondentes aos saldos da 

conta-de-patrocinador dos participantes que se desligarem do plano e optarem pelo instituto do 

Resgate. 

Regra de Reversão : os valores acumulados neste fundo podem ser destinados, na forma 

prevista no Regulamento do plano, ao pagamento de contribuições e contribuições-de-risco em 

favor do grupo de todos os participantes-ativos, na proporção existente entre as contribuições e 

contribuições-de-risco da Patrocinadora e dos participantes. 

 
4.3.2.2 – Fundos Administrativos 
 

O Fundo Administrativo tem por finalidade garantir o pagamento das despesas excedentes 

relativas à manutenção da estrutura administrativa da CAGEPREV. É constituído ou revertido a 

partir do resultado positivo ou negativo encontrado na apuração das receitas, despesas e 

resultado dos investimentos da Gestão Administrativa. 

Regra de Constituição : este fundo é constituído pelos valores segregados mensalmente a 

partir da aplicação: i) da taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo sobre as 

contribuições, contribuições-de-risco e fundações-extras; ii) da taxa-de-administração-geral-de-

ASSISTIDO sobre o valor dos benefícios de prestação continuada; e iii) da taxa-de-

administração-de-BPD sobre o saldo da conta-individual dos participantes-ativos optantes pelo 

benefício-proporcional-diferido (BPD). 

Regra de Reversão : os valores acumulados neste fundo podem ser destinados, na forma 

prevista no Regulamento do plano, ao custeio das despesas administrativas da CAGEPREV, 

excluídas aquelas despesas relativas aos investimentos do plano. 

 

5 – APURAÇÃO DO RESULTADO 
 
Todas as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, reconhecidas no 

período em ocorrerem, independentemente de pagamentos e recebimentos. 
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2012 2011

Receitas 849.380,19        780.120,82        

         Custeio Administrativo da Gestão Previdenc ial 787.296,23        739.279,03        
         Resultado Posi tivo dos Investimentos 62.083 ,96          40.841,79          

Despesas 883.060,94        728.490,65        

        Pessoal e encargos 543.025,11        492.615,76        
       Treinamentos/congressos e seminários 9.142,00            440,00               
       Viagens e estadias 8.848,46            7.921,15            
       Serviços de terceiros 142.155,06        82.381,33          
       Despesas gerais 175.373,04        116.592,19        
       Depreciações e amortizações 4.046,83            1.247,28            
       Contingências 409,76               27.212,99          
       Outras Despesas 60,68                 79,95                 

Resultado (33.679,75)         51.630,17          

Plano de Gestão Administrativa

 

 

Receita:  as receitas são originadas, principalmente, das contribuições mensais dos 

participantes e da patrocinadora do Plano PCV, além da rentabilidade proveniente de 

aplicações do seu patrimônio. 

 

Despesas:  estão segregadas dentro de um modelo denominado Plano de Gestão 

Administrativa (PGA), suportado por regulamento próprio aprovado pelo Conselho Deliberativo 

da CAGEPREV. O rateio das despesas administrativas entre a Gestão Previdencial e 

Investimentos leva em consideração a alocação de pessoal e encargos, 

treinamentos/congressos e seminários, viagens e estadias, serviços de terceiros, depreciações 

e amortizações e despesas gerais nas respectivas atividades.  

 
6 – SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
 
6.1 – Imposto de Renda – IR  
 
 
Em 29.12.2004 foi sancionada a Lei n° 11.053, que i ntroduziu alterações no sistema de 

tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário. Conforme previsto no artigo 5° 
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dessa Lei, a partir de 01.01.2005, ficam dispensados a retenção na fonte e o pagamento em 

separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de 

recursos das provisões, reservas técnicos e fundos de planos de benefícios de entidade de 

previdência complementar. A partir de então, a tributação ocorre diretamente ao participante (na 

fonte) quando do resgate de sua reserva de poupança ou quando o mesmo passa à condição 

de assistido nos termos da legislação pertinente. 

 

6.2 – Contribuição para o Programa de Integração So cial – COFINS  

 
Conforme mencionado na Nota 4.1.2.2, a CAGEPREV realizou depósitos judiciais no período 

de Abril de 2004 a Outubro de 2011, referentes ao Processo nº 2006.81.00.015059-7, 

impetrado pela Fundação contra a Fazenda Nacional para não recolhimento de PIS e COFINS. 

Salientamos que de acordo com a resposta da Carta dos Advogados da empresa Junqueira de 

Carvalho, Murgel e Brito Advogados, o resultado do julgamento do processo resultará em êxito 

definitivo para a CAGEPREV, todavia, em função da pendência do levantamento dos depósitos 

judiciais pela Receita Federal, a Diretoria da Fundação por prudência optou em recolher os 

valores de debito de PIS e COFINS a partir da competência de agosto de 2012. 

 

6.3 – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – C SLL 

 

De acordo com a Lei nº 10.426/2002 as Entidades Fechadas de Previdência Complementar são 

isentas do recolhimento da CSLL. 

 
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2013. 

 

Sérgio Lage Rocha 

Diretor Presidente 

                              

              Raimunda Aurineide Lemos Caldas 

            Diretora Administrativa Financeira 

 

Ernando Silva Barreto 

Contador CRC-CE 015698/O-2 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 

DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL – PCV 

DA CAGEPREV 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 

O PCV da CAGEPREV é um plano de benefícios de caráter previdenciário, classificado na 

legislação em vigor na modalidade de contribuição variável, plano esse que se caracteriza por 

reunir recursos de natureza econômico-previdencial que se agregam em um total de haveres e 

por assumir obrigações previdenciais que se reúnem em um total de provisões matemáticas, do 

que resulta um só valor instantâneo para a quota reguladora de todas as transações desse 

conjunto mutualista previdencial. 

Os custos dos benefícios programados são estáveis e os custos dos benefícios de risco são 

variáveis ao longo do tempo, sendo ambos individualmente calculados para cada participante 

ativo, tendo em vista o atingimento de uma meta previdencial definida no Regulamento do 

plano. 

O custo normal é calculado individualmente em função da idade individual de entrada e demais 

condições específicas de cada participante. 

O custo suplementar corresponde à fundação de tempo-passado dos fundadores do plano, 

porém o correspondente direito, por não se tratar de um plano de benefício definido, não é 

reconhecido por ocasião do ingresso de um participante no PCV, não determinando, assim, o 

surgimento de Déficit Atuarial e da correspondente Reserva a Amortizar, que inexiste neste 

caso; a acumulação de direitos relativos a esse serviço-passado só ocorre na medida em que 

os aportes correspondentes ingressam no caixa da Entidade e só se completa ao tempo da 

aposentadoria programada planejada; a fundação faltante de tempo-passado, para fins de 

benefícios de risco, se apoia em pecúlios por morte e por invalidez. 

As contribuições voluntárias, aportadas exclusivamente pelos Participantes, estão definidas no 

Regulamento do plano como Fundações-Extras. 
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Este relatório complementa as informações apresentadas na Demonstração Atuarial – DA de 

encerramento do exercício de 2012. 

2 – QUALIDADE DO CADASTRO  

 

A posição cadastral dos participantes que serviu de base para esta avaliação atuarial foi a de 

31/12/2012. 

O cadastro utilizado apresenta boa qualidade , tendo sido objeto de análise de consistência 

pela PROBUS, não se identificando dificuldades que influenciassem o cálculo do custeio ou das 

provisões matemáticas do plano. 

 

3 - ESTATÍSTICAS DE PARTICIPANTES E DE ASSITIDOS 
 

A seguir, as estatísticas de participantes e de assistidos do plano verificadas em 31/12/2012: 

 
Quantidade de participantes ativos  1.013 

Tempo médio de contribuição para o plano (em anos) (1) 7,64 

Salário de participação médio (R$)  4.625,43 

Quantidade de assistidos  14 

Quantidade – aposentadorias  4 

Complementação média – aposentadorias (R$)  944,61 

Idade média – aposentadorias (anos)  69 

Quantidade – aposentadorias invalidez  0 

Complementação média – aposentadorias invalidez (R$)  0 

Idade média – aposentadorias invalidez (anos)  0 

Quantidade - pensões  10 

Complementação média – pensões (R$)  526,53 

Nota: 

 (1) O tempo médio computável para fins de carência no PCV, que corresponde ao número de anos referente ao 
aporte-inicial e às posteriores contribuições aportados ao PCV, é de 12,76 anos. 

 
 
 
4 – ALTERAÇÕES NO PLANO 
 

No exercício de 2012 não houve  qualquer alteração no Plano. 



                               FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR          
 

Relatório Anual 2012 
 

Av. Treze de Maio, 1116 salas 904/905 – Bairro de Fátima - Fortaleza - CE. CEP 60.040-531 – Fone: (85) 3181-2500 
e-mail: cageprev@cageprev.com.br 

 

5 - MUDANÇAS DE HIPÓTESES OU MÉTODOS ATUARIAIS 
 

No exercício de 2012 não houve  qualquer modificação nas hipóteses ou métodos atuariais em 

vigor. 

 
6 - HIPÓTESES ATUARIAIS: DISCREPÂNCIAS ENTRE O PLAN EJADO E O REALIZADO 
 

Atualmente, registram-se no PCV apenas 4 aposentadorias programadas, 10 pensões de ativo 

e nenhuma aposentadoria por invalidez dos participantes ativos, totalizando 14 assistidos nos 

portfólios previdenciais mutualistas do plano. Dada a arquitetura atuarial do plano, somente os 

portfólios mutualistas são passíveis de discrepâncias biométricas, as quais afetam o valor da 

quota mas não o equilíbrio fundacional do plano. Considerando o reduzido número de 

beneficiários desses portfólios, não há ainda uma massa de assistidos estatisticamen te 

representativa para se quantificar as discrepâncias  biométricas ocorridas no último 

exercício anual.  
 

Segundo informação da CAGEPREV, a taxa nominal de rentabilidade dos investimentos da 

Entidade durante o exercício de 2012 foi de 19,27%, contra uma inflação acumulada no mesmo 

período de 6,20% pelo INPC da Fundação IBGE. Dessa forma, a taxa de rentabilidade real 

dos investimentos da Entidade foi de 12,31% a.a., u sando-se como referência o INPC. Tal 

taxa ficou acima da taxa de juros atuarial adotada no PCV, de 6,00% ao ano.  
 

Já a variação real do valor da quota do plano durante o exercício de 2012 foi de 8,96%, 

descontada a inflação acumulada no mesmo período, medida pelo INPC.  
 

Ressalte-se que na arquitetura atuarial do PCV todas as discrepâncias biométricas, de mercado 

e de custeio administrativo, bem assim o efeito de eventuais fatores de ordem gerencial, são 

absorvidas pelo mecanismo de precificação da quota, o que explica a diferença entre a 

valorização da quota e a rentabilidade real dos investimentos, antes referidas. 
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7 - FUNDOS E SUAS DESTINAÇÕES 

Além das contas-individuais e de outros portfólios passivos previdenciais de seus participantes, 

o PCV constitui dois fundos coletivos, contabilizados em quotas e em Reais, a saber: 

1. Fundo de Reserva Patronal  

• Regra de Constituição: este fundo é constituído pelos valores correspondentes 

aos saldos da conta-de-patrocinador dos participantes que se desligarem do 

plano e optarem pelo instituto do Resgate. 

• Regra de Reversão: os valores acumulados neste fundo podem ser destinados, 

na forma prevista no Regulamento do plano, ao pagamento de contribuições e 

contribuições-de-risco em favor do grupo de todos os participantes-ativos, na 

proporção existente entre as contribuições e contribuições-de-risco da 

Patrocinadora e dos participantes. 

• Saldo em 31/12/2012: R$ 110.476,56 

2. Fundo Administrativo 

• Regra de Constituição: este fundo é constituído pelos valores segregados 

mensalmente a partir da aplicação: i) da taxa-de-administração-geral-de-

PARTICIPANTE-ativo sobre as contribuições, contribuições-de-risco e 

fundações-extras; ii) da taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO sobre o 

valor dos benefícios de prestação continuada; e iii) da taxa-de-administração-de-

BPD sobre o saldo da conta-individual dos participantes-ativos optantes pelo 

benefício-proporcional-diferido (BPD). 

• Regra de Reversão: os valores acumulados neste fundo podem ser destinados, 

na forma prevista no Regulamento do plano, ao custeio das despesas 

administrativas da CAGEPREV, excluídas aquelas despesas relativas aos 

investimentos do plano. 

• Saldo em 31/12/2012: R$ 528.502,38. 
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8 – CUSTO DO PLANO AVALIADO E EXPECTATIVA DE EVOLUÇ ÃO FUTURA 

 

Por decisão do Conselho Deliberativo da Entidade, o limite anual de recursos destinados para o 

plano de gestão administrativa - PGA foi estabelecido pela taxa de administração de até 1,0% 

(um por cento) dos recursos garantidores e as fontes de custeio para as despesas 

administrativas foram definidas por: 

I. Contribuições dos participantes e assistidos; 

II. Contribuição da patrocinadora; 

III. Resultado dos investimentos. 

Ainda por decisão do Conselho Deliberativo da Entidade, a taxa-de-administração-geral-de-

PARTICIPANTE-ativo foi estipulada em 9,0% sobre o somatório das contribuições, 

contribuições-de-risco e fundações-extras a serem vertidas para o PCV no exercício de 2013. 

A taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO foi definida em 1,5% sobre o valor dos benefícios 

de prestação continuada a serem concedidos nesse exercício. Assim, foram mantidas as taxas 

vigentes no exercício de 2012. As projeções para 2013 são mostradas a seguir: 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Recursos Garantidores (valor em 31/12/2013) (1) 110.104.787,13

1% dos Recursos Garantidores 1.101.047,87   

Limite Anual dos Recursos Destinados ao PGA 1.101.04 7,87   

Despesa Administrativa Anual  (2) 1.091.437,63   

Despesa Administrativa sobre Recursos Garantidores 0,99%

Fontes de Custeio para as Despesas Administrativas 1 .091.437,63   

I - Contribuições dos Participantes (3) e Assistidos (4) 554.762,06      

II – Contribuição da Patrocinadora (5) 280.254,05      

III - Resultado dos Investimentos 256.421,53      

Notas:
(1) Recursos Garantidores projetados para 31/12/2013, conforme orçamento elaborado pela CAGEPREV;

(2) Projeção das despesas administrativas referentes à gestão previdencial para 2013, conforme orçamento
elaborado pela CAGEPREV;

(3) Taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo (9,0%) aplicada sobre as contribuições laborais projetadas
para 2013, conforme orçamento elaborado pela CAGEPREV.

(4) Taxa-de-administração-geral-de-ASSISTIDO (1,5%) aplicada sobre os benefícios projetados para 2013, conforme
orçamento elaborado pela CAGEPREV.

(3) Taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo (9,0%) aplicada sobre as contribuições patronais
projetadas para 2013, conforme orçamento elaborado pela CAGEPREV.  
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Das fontes de custeio apresentadas no quadro anterior, observa-se que a parcela do resultado 

dos investimentos no valor de R$ 256.421,53, correspondente a 0,23% dos recursos 

garantidores projetados. Salienta-se que para a verificação do atingimento da meta atuarial de 

2013, a parcela do resultado dos investimentos destinada ao custeio das despesas 

administrativas deverá ser descontada da taxa de rentabilidade nominal auferida no período. 

Na tabela abaixo, apresentam-se os custos previdenciais para o exercício seguinte (projetado) 

em relação ao exercício anterior (ocorrido), em valores nominais, líquidos da taxa para 

cobertura das despesas administrativas: 

CUSTOS PREVIDENCIAIS ANUAIS
LÍQUIDOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Tipo 2012
Ocorrido (1)

2013
Projetado (2)

Custo Normal 1.862.842,33            2.235.961,74            

Participante 1.105.828,12            1.416.363,52            

Patrocinador 757.014,20               819.598,21               

Custo Suplementar 5.215.167,46            5.319.935,46            

Participante 3.194.999,86            3.305.853,86            

Patrocinador 2.020.167,59            2.014.081,60            

Fundação-Extra 865.060,73               869.212,98               

Participante 865.060,73               869.212,98               
Total 7.943.070,52            8.425.110,18            

Notas:
(1) Totais das contribuições normais, suplementares e fundações-extras verificadas no Balanço
Contábil, descontada a taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo vigente no exercício
encerrado.

(2) Totais das contribuições normais, suplementares e fundações-extras projetadas para o próximo
exercício, conforme Orçamento Anual elaborado pela CAGEPREV, líquidas da a taxa-de-
administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo definida para o próximo exercício.

 

Prevê-se que os custos permaneçam como planejados na perspectiva individual de cada 

participante, nada impedindo, contudo, que as contribuições para o PCV possam vir a ser 

revistas no futuro em função do desempenho dos investimentos e do comportamento biométrico 

da massa ou mesmo da vontade pessoal do participante, sempre dentro dos limites e condições 

preconizados pelo Regulamento, visando a alcançar ou ampliar as metas de benefícios 

intencionadas. Dessa forma, tanto a patrocinadora como os participantes poderão ajustar as 
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suas taxas de contribuição visando a corrigir eventuais discrepâncias no processo fundacional 

do PCV, em face dos benefícios intencionados. 

 
9 – RESULTADO DO PLANO 
 

Os direitos acumulados dos benefícios a conceder estão totalmente fundados em contas-

individuais não mutualistas, monitoradas em quotas, mas expressas aqui em reais, que por si 

só já expressam a provisão matemática desses benefícios, sem necessidade de referência a 

valor presente de benefícios futuros e de contribuições futuras. 

As provisões matemáticas de benefícios concedidos são calculadas atuarialmente, 

considerando o mutualismo entre os assistidos, e correspondem ao valor presente atuarial dos 

benefícios futuros. 

O Ativo Líquido, as Provisões Matemáticas e o Resultado do PCV, posicionados em 

31/12/2012, estão apresentados na tabela abaixo: 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

R$ %

1. ATIVO LÍQUIDO 89.215.783,67 100,00

Ativo 89.978.123,41 100,85

Exigível Operacional (-) 123.360,80 0,14

Exigível Contingencial (-) - -

Fundo Patronal (-) 110.476,56 0,12

Fundos Administrativos (-) 528.502,38 0,59

2. PROVISÕES MATEMÁTICAS 89.215.783,67 100,00

Benefícios Concedidos 1.553.295,66 1,74

Benefício Definido 1.553.295,66 1,74

V.A.B.F. Programados Assistidos 595.840,67 0,67

V.A.B.F. não Programados Assistidos 957.454,99 1,07

Benefícios a Conceder 87.662.488,01 98,26

Contribuição Definida 87.662.488,01 98,26

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador 23.087.615,78 25,88

Saldo de Contas - Parcela Participante 64.574.872,23 72,38

3. RESULTADO (SUPERÁVIT / DÉFICIT) 0,00 -

31/12/2012DISCRIMINAÇÃO
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10 – VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

 

Com o objetivo de apurar a variação das provisões matemáticas no exercício encerrado, os 

valores das provisões matemáticas do exercício anterior foram atualizados pelo método de 

recorrência, conforme a tabela abaixo: 

Provisões Matemáticas do Exercício Anterior  (valor em 31/12/2011) 70.920.492,54

Contribuições Normais 1 1.862.842,33

Contribuições Suplementares 1 5.215.167,46

Fundação-Extra 1 865.060,73

Pecúlios Recebidos de Seguradoras 0,00

Benefícios pagos (prestação continuada e prestação única) (218.870,63)

Institutos concedidos (resgate e portabilidade) (641.673,07)

Seguros pagos (391.021,37)

Hipótese de Rentabilidade pela Meta Atuarial (6% a.a. + INPC) 2 9.269.100,64

Provisões Matemáticas do Exercício Anterior Atualizadas  (valor em 31/12/2012) 86.881.098,63

Notas:

ATUALIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁCIAS DO EXERCÍCIO A NTERIOR

(2) Valor total obtido na evolução mensal do cálculo de recorrência, pela aplicação da hipótese de taxa real de juros equivalente 
mensal, acrescida do INPC verificado nos meses de 2012.

(1) Contribuições liquidas da taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE;

- Método de Recorrência -

 

A seguir, a variação das provisões matemáticas no exercício encerrado, em relação aos valores 

da avaliação anterior, atualizados: 

Provisões Matemáticas do Exercício Anterior Atualizadas 86.881.098,63

Provisões Matemáticas do Exercício Encerrado 89.215.783,67
Variação das Provisões Matemáticas 2.334.685,04

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

 

A diferença entre as provisões matemáticas no exercício encerrado e as provisões matemáticas 

da avaliação anterior, atualizadas pelo método de recorrência, resulta em uma variação positiva 

no valor de R$ 2.334.685,04, correspondente a 2,69% das provisões atualizadas pelo método 

de recorrência. 
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Essa variação positiva das provisões matemáticas se explica, em sua maior parte, pela 

variação real do valor da quota do plano, que foi de 8,96% em 2012, superior, portanto, à taxa 

real de juros atuarial do PCV, de 6,00% ao ano. 

 

11 - CAUSAS DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ATUARIAL 

 

A arquitetura atuarial do PCV da CAGEPREV, com contribuições e benefícios expressos em 

quotas, as quais variam em função da rentabilidade do plano e do comportamento biométrico 

da massa de participantes, impede o surgimento quer de superávit, quer de défi cit atuarial. 

 

12 - CERTIFICAÇÃO 
 

Este Relatório de Avaliação Atuarial do PCV, na posição 31/12/2012, retrata adequadamente as 

obrigações previdenciais totais do plano, no montante de R$ 89.215.783,67 (oitenta e nove 

milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e oitent a e três reais e sessenta e sete 

centavos) , cabendo à sua auditoria contábil independente a certificação do ativo líquido do 

plano para cobertura de todos os seus compromissos previdenciais, ativo este de montante 

igual às obrigações previdenciais aludidas. 

 

É este o nosso parecer. 

 

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2013. 

 

 
 

Wandermon Corrêa Silva  
Atuário 

M.I.B.A. nº 1.280 

Emílio Capelo Júnior  
Diretor Operacional 

C.I.B.A Nº 37 

∑∑∑∑        PROBUS
CONSULTORIA ATUARIAL
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

Aos 

Diretores e Conselheiros da 

Fundação CAGECE de Previdência Complementar - CAGEP REV 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação CAGECE de Previdência 

Complementar - CAGEPREV, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 

2012 e as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social, do ativo líquido, da 

mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais do plano 

para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 

demais notas explicativas. 

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstr ações financeiras 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 

entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 

a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 

demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras da Entidade. 
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Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 

por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da 

Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 

mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 

Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 

avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 

 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação CAGECE de 

Previdência Complementar - CAGEPREV em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho de 

suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar - CNPC. 

 

Fortaleza (CE), 04 de março de 2013. 
 
 

CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S 
CRC (CE)  232-J 

CNPJ (MF) 23.562.663/0001-03 
 
 
 

FRANCISCO MOISÉS DE ALMEIDA GOMES 
DIRETOR TÉCNICO 

                                                                            CONTADOR CRC(CE)  Nº 012837/0 
                                                                                                                                  CNAI N.º 2011 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA 

CAGEPREV – FUNDAÇÃO CAGECE DE 

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, RELATIVA AO 

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. 

 

O Conselho Fiscal da CAGEPREV – Fundação CAGECE de Previdência Complementar, em sua 

Reunião Ordinária nº 25, realizada em 07 de março de 2013, dando cumprimento a suas atribuições 

legais e estatutárias, após ter examinado o Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da 

Mutação do Patrimônio Social – DMPS (Consolidada); Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – 

Plano CV; Demonstração do Ativo Líquido – Plano CV; Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa – DPGA; Demonstração das Obrigações Atuariais – Plano CV; Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012, todos comparativo com o 

ano anterior, à vista das verificações realizadas mensalmente nos balancetes da Entidade, além dos 

pareceres emitidos pela empresa PROBUS Consultoria Atuarial; pelos auditores independentes 

Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, enfatizando-se que todos os fatos merecedores de 

registro estão devidamente consignados nas Atas das reuniões deste Colegiado, deliberou por aprovar 

os atos e contas relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012.  

 

Fortaleza (CE), 07 de março de 2013. 

 

   

Claudomiro Costa Sampaio   Jorge Ferreira Cordeiro 

Presidente do Conselho Fiscal  Membro do Conselho Fiscal 

   

   

Francisco José da Silva Cavalcante  Vespasiano Valentino Mendes Quezado 

Membro do Conselho Fiscal  Membro do Conselho Fiscal 
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MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DA CAGEPREV – FUNDAÇÃO CAGECE DE 

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,  RELATIVA 

AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. 

 

A Diretoria Executiva da CAGEPREV – Fundação CAGECE de Previdência Complementar, dando 

cumprimento a suas atribuições legais e estatutárias, declara a regularidade de suas contas para 

manifestação do Conselho Deliberativo, com base no Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração 

da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (Consolidada); Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – 

Plano CV; Demonstração do Ativo Líquido – Plano CV; Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa – DPGA; Demonstração das Obrigações Atuariais – Plano CV; Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2012, tudo relacionado ao Plano 

CV, único Plano administrado pela CAGEPREV, bem como nos pareceres emitidos pela empresa 

PROBUS Consultoria Atuarial; pelos auditores independentes Controller Auditoria e Assessoria Contábil 

S/S, e pelo Conselho Fiscal.  

 

 

 

Fortaleza (CE), 08 de março de 2013. 

 

 

Sérgio Lage Rocha 

Diretor Presidente 

Raimunda Aurineide Lemos Caldas 

Diretora Administrativa Financeira 
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Alameda Santos, 1.827 - 14º A  
 

 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA CAGEPREV – FUNDAÇÃO 

CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, 

RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO 

EXERCÍCIO DE 2012. 

 

O Conselho Deliberativo da CAGEPREV – Fundação CAGECE de Previdência Complementar, em sua 

Reunião Ordinária nº 31, realizada em 08 de março de 2013, dando cumprimento a suas atribuições 

legais e estatutárias, após ter examinado o Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da 

Mutação do Patrimônio Social – DMPS (Consolidada); Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – 

Plano CV; Demonstração do Ativo Líquido – Plano CV; Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa – DPGA; Demonstração das Obrigações Atuariais – Plano CV; Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012, todos comparativo com o 

ano anterior, e o relatório dos atos e das contas da Diretoria Executiva referente ao exercício encerrado 

em 31/12/2012, levando em conta a avaliação atuarial do Plano CV, único Plano administrado pela 

CAGEPREV, além dos pareceres emitidos pela empresa PROBUS Consultoria Atuarial; pelos auditores 

independentes Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, e pelo Conselho Fiscal e a manifestação 

da Diretoria Executiva da Fundação, deliberou por aprovar os atos e contas relativos ao exercício 

encerrado em 31/12/2012.  

Fortaleza (CE), 08 de março de 2013. 

 
 

   

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  Carlos Augusto Lopes Moreira 

Presidente do Conselho Deliberativo  Membro do Conselho Deliberativo 

   

   

Antonio Silva Girão  Silvânia Benevides Monteiro 

Membro do Conselho Deliberativo  Membro do Conselho Deliberativo 

 


