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(Valores expressos em reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A CAGEPREV - Fundação Cagece de Previdência Complementar, CNPJ n2. 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 n2  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 n2. 109, ambas de 29 de 

maio de 2001 expedidas pelo Ministério da Previdência Social, pelos normativos da PREVIC e pelas 

resoluções específicas do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC e pelo Conselho 

Monetário Nacional — CMN/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 os 

benefícios na modalidade de Contribuição Variável e no regime financeiro de capitalização. 

2. PLANO ADMINISTRADO 

Através da Resolução CGPC n9  16 de 22/11/2005, 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. 

Os participantes são todos empregados da patrocinadora (CAGECE) e ex-empregados, que tiveram 

extinção ou suspensão do vinculo empregatício, por vontade própria (autopatrocinados e 

vinculados). 

Em 31/12/2019, a Fundação contava com 1.446 participantes (1.459 em 31/12/2018), em seu único 

Plano, conforme quadro demonstrativo a seguir: 

Participantes 31/12/2019 31/12/2018 

Ativos 1.050 1.052 

Autopatrocinados 310 326 

Aposentados 58 55 

Pensionistas 28 26 

Total 1.446 1.459 
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3. PLANO DE CUSTEIO E CONTRIBUIÇÕES DO PLANO 

0 plano de custeio dos benefícios oferecidos pelo PCV, com periodicidade anual, é regido pela 

modalidade previdencial de contribuição variável e pelo regime financeiro de capitalização, com 

base em contribuições de risco, patronais e laborais, bem como em eventuais aportes iniciais, 

fundações-extras, ganhos de mercado, doações, legados, auxílios, frutos civis e em outras rendas, de 

tal sorte que os haveres relativos a qualquer benefício de renda de aposentadoria ou pensão 

estejam totalmente integralizados quando de sua concessão. 

4. CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Com o advento da Resolução CGPC n2  29, de 31/08/2009, o limite máximo para custeio 

administrativo passou a ser um entre os seguintes: taxa de administração de até 1% dos recursos 

garantidores ou taxa de carregamento de até 9% das contribuições, limitado ao valor aprovado no 

orçamento. Em 2019 a CAGEPREV manteve sua opção em limitar os gastos administrativos pela taxa 

de administração de (1%), conforme descrito no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa 

(PGA) da entidade e aprovado em ata pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2018. 

O custeio das despesas administrativas foi efetuado mediante contribuições mensais, definido no 

orçamento anual, cobrado em separado da contribuição normal, sendo rateado entre patrocinadora, 

participantes ativos e assistidos, na forma de taxa de administração geral, observando a paridade 

contributiva. 

• Custeio referente a 9% do total das contribuições, inclusive a provisão do 132  salário; 

• Taxa de administração de 43 (quarenta e três) participantes ativos que, por motivos diversos, 

cessaram suas contribuições sem ter ainda optado por qualquer dos institutos de proteção 

previdenciária; 

• 1,5% de taxa de administração dos 79 (setenta e nove) assistidos; 

• Taxa de administração calculada sobre a reserva de 8 (oito) participantes que estão em BPD; 

• 0,02% de taxa de administração sobre o saldo devedor dos empréstimos; 

• Multa sobre contribuições em atraso; 

• Rentabilidade média mensal dos investimentos de 0,7653% a partir da projeção da Meta 

Atuarial de 2019 (INPC = 4,11% + 5,25%). 

5. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas, e estão sendo apresentadas de acordo com as 

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

previdência complementar, especificamente a Resolução MPS/CNPC nº 08, de 31/10/2011, a 

Instrução MPS/SPC n2  34, de 24/09/2009 e alterações dadas pelas Instruções da PREVIC n2  1 de 

22/03/2011, n2  5 de 08/09/2011, n2  6 de 22/03/2011, nº 10 de 13/11/2013, n2  15 de 12/11/2014, 

n 2  25 de 17/12/2015 e n2  11 de 3/12/2018, acrescentando-se às disposições dadas na Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade n2  1.272, de 11/01/2010 que aprova a ITG 2001, o Ofício Circular 

nº 001/2015/CGMC/DIACE/PREVIC de 23/01/2015 e as práticas contábeis brasileiras. 

' 
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De acordo com o artigo 32, da Instrução PREVIC n2  11 de 3/12/2018, a entidade deverá apresentar, 

anualmente, as seguintes demonstrações: Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração da 

Mutação do Patrimônio Social — DMPS (consolidada), Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa — DPGA (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido — DAL (por plano de benefícios 

previdencial), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido — DMAL (por plano de benefícios 

previdencial), e a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (por plano de 

benefícios previdencial). 

a) Balanço Patrimonial 

Tem a finalidade, de forma consolidada (soma dos eventos patrimoniais das Gestões Previdencial, 

Administrativa e dos Investimentos), de evidenciar os saldos das contas de ativo, passivo e 

patrimônio social dos planos de benefícios previdenciais. 

b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social — DMPS 

Tem a finalidade de evidenciar, de forma consolidada, as modificações sofridas pelo Patrimônio 

Social dos planos de benefícios ao final do exercício, apresentando detalhadamente as Adições e 

Destinações que resultam no Acréscimo ou Decréscimo do Patrimônio Social. 

c) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido — DMAL 

Tem a finalidade de demonstrar detalhadamente, por plano de benefícios, as mutações (Adições e 

Destinações que resultam no Acréscimo ou Decréscimo) ocorridas no Ativo Líquido (Patrimônio de 

Cobertura do Plano) ao final do exercício. 

d) Demonstração do Ativo Líquido — DAL 

Tem a finalidade de evidenciar, por plano de benefícios, a composição do ativo líquido disponível 

para cobertura das obrigações atuariais. 

e) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa — DPGA 

Tem a finalidade de evidenciar, de forma consolidada, o resultado da atividade administrativa 

(Receitas e Despesas) da entidade e as mutações (Acréscimo ou Decréscimo) do fundo patrimonial 

da Gestão Administrativa ocorridas ao final do exercício. A apresentação desta demonstração por 

plano de benefícios é facultativa. 

f) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios — DPT 

Tem a finalidade de evidenciar, por plano de benefícios, a composição e as alterações do Patrimônio 

Líquido de Cobertura ao final do exercício. 
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6. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA CONTÁBIL — SEGREGAÇÃO DA GESTÃO 

A CAGEPREV mantém a contabilização segregada em três atividades (Gestão Previdencial, Gestão 

Administrativa e de Investimentos), seguindo a natureza e a finalidade das transações, formando um 

conjunto de informações que caracterizam os processos destinados à realização das funções das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar — EFPC. O fluxo de recursos nas contas de 

resultado é efetuado por meio de contas de fluxos, eliminando todo o efeito entre planos por 

intermédio da consolidação do balanço. 

a) Gestão Previdencial 

É o ambiente contábil que mantém os registros dos fatos econômico-financeiros diretamente 

relacionados a contribuições e benefícios previdenciários. Tem como objetivo administrar o plano de 

benefícios assemelhados aos da Previdência Oficial. A CAGEPREV administra um único plano de 

benefício na modalidade de Contribuição Variável. 

b) Gestão Administrativa 

Tem como objetivo controlar as receitas e despesas inerentes às atividades administrativas da 

Entidade, bem como o ativo permanente, necessários à execução do plano de benefício 

administrado pela CAGEPREV. A apropriação das despesas administrativas entre a gestão 

previdencial e a gestão de investimentos leva em consideração o rateio entre elas, sendo 50% para a 

previdencial e 50% para investimentos, conforme determinado em Ata pelo Conselho Deliberativo. 

A contabilização dos eventos administrativos é efetuada em ambiente contábil próprio, denominado 

Plano de Gestão Administrativa — PGA, cujo patrimônio que compõe o Fundo Administrativo é o 

resultado do PGA. O referido fundo patrimonial é constituído pela diferença positiva entre as 

Receitas e Despesas Administrativas, com a finalidade de ser utilizado na cobertura de eventuais 

insuficiências no resultado de suas operações. 

c) Investimentos 

Grupo de contas contábeis destinado ao registro das aplicações de recursos oriundos da Gestão 

Previdencial e da Gestão Administrativa. Tem como objetivo registrar o patrimônio do plano de 

benefícios. 0 patrimônio é aplicado visando obter rentabilidades compatíveis com a meta atuarial 

para o exercício em questão. Registra os resultados dos investimentos por segmento de aplicação. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas seguindo as práticas, métodos e critérios contábeis 

uniformes em relação àqueles adotados e divulgados integralmente no encerramento do último 

exercício social. 

7. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

Os registros contábeis respeitam a autonomia do plano de benefícios previdenciais, sendo possível a 

identificação em separado do patrimônio líquido de cobertura e do plano de gestão administrativa, 

conforme determina a Resolução CGPC n2  28, de 26/01/2009 e a Resolução CFC nº 1.272, de 

22/01/2010. As principais práticas contábeis e procedimentos adotados na elaboração das 

demonstrações financeiras são resumidos a seguir: 
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a) Apuração do resultado 

As entradas e saídas de recursos são apuradas e escrituradas pelo regime de competência exceto as 

contribuições de autopatrocinados, que são registradas pelos regimes de competência e de caixa. 

b) Provisões Matemáticas e Fundo Previdencial 

Representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício, quanto aos benefícios 

concedidos e a conceder aos participantes. As provisões matemáticas do Plano de Contribuição 

Variável são apuradas com base em cálculos atuariais, procedidos por atuário contratado pela 

entidade. O Plano PCV possui fundo previdencial para cobertura de riscos de aposentadorias por 

invalidez e pensões por morte, constituído com base em percentuais de contribuições definidos 

atuarialmente e atualizados pela variação do valor de cotas do plano. 

c) Estimativas Atuariais e Contábeis 

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a administração se utilize de estimativas 

para o registro de determinadas transações, que afetam o ativo e passivo, receitas e despesas da 

Entidade. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 

períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas. A CAGEPREV revisa as estimativas 

periodicamente. As principais estimativas referem-se ao cálculo de provisão para crédito de 

liquidação duvidosa correspondente a carteira de empréstimo a participantes, provisão para 

contingências avaliadas pelos assessores jurídicos da Entidade e as provisões matemáticas do Plano 

de Contribuição Variável. 

d) Disponível 

As disponibilidades representam os recursos financeiros em caixa e em bancos conta movimento, 

bem como a existência de cheques emitidos em poder da tesouraria e remessa de numerário para 

outras praças até a data do balanço. 

e) Ativo Realizável 

Estão apresentados nas demonstrações contábeis por gestão: 

(i) Gestão Previdencial — Este grupo é destinado à contabilização das contribuições a receber de 

patrocinadores e participantes, reconhecidas pelo regime de competência. São apresentados pelos 

valores de realização e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos 

proporcionais auferidos até a data do balanço, inclusive os valores decorrentes de Depósitos 

Judiciais/ Recursais, quando aplicável; 

(ii) Gestão Administrativa — Registra-se neste grupo, o custeio administrativo a receber da gestão 

previdencial. O custeio administrativo é transferido para o plano de gestão administrativa no mês 

subsequente à apuração. São apresentados pelos valores de realização e incluem, quando aplicável, 

as variações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos; e, 

(iii) Investimentos — Destina-se aos registros das aplicações de recursos do Plano de Contribuição 

Variável e do Plano de Gestão Administrativa. 

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor de aquisição, acrescido dos rendimentos 

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

aplicáveis, das provisões para perdas. 
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As receitas e despesas da carteira são apropriadas em contas específicas diretamente vinculadas ao 

tipo de aplicação. 

(iii.1) Fundos de Investimentos 

Fundo de investimento é uma forma de aplicação financeira, organizada sob a forma de 

pessoa jurídica, tal qual um condomínio, dividindo as receitas e despesas geradas, de acordo 

com a participação em cotas. 

A administração e a gestão dos fundos de investimentos são realizadas por especialistas 

contratados. 

Estão demonstrados pelo valor nominal da cota, ajustados com os ganhos ou perdas 

correspondentes ao período, classificados em fundos de renda fixa, ações e multimercado. 

- Renda Fixa: Fundos de investimentos que buscam retorno em ativos de renda fixa, tendo 

como objetivo a meta atuarial do PCV. 

- Ações — Fundos de ações ou renda variável, buscam retorno em ativos de renda variável, 

tendo como objetivo a meta atuarial do PCV. As aplicações em fundos de renda variável estão 

demonstradas pelos valores de realização, considerando o valor das cotas na data base das 

demonstrações financeiras. 

- Multimercado — Podem ser classificados como Multimercado Referenciado DI ou 

Multimercado, buscam retorno de acordo com o seu benchmark ou de acordo com a meta 

atuarial do Plano. Devem possuir políticas de investimentos que envolvam vários fatores de 

risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores 

diferentes das demais classes previstas. 

(iii.2) Investimentos Imobiliários 

Os investimentos imobiliários são registrados ao custo de aquisição, ajustados pelo valor das 

reavaliações efetuadas e deduzidas da depreciação acumuladas (exceto terrenos), calculadas 

pelo método linear e com as taxas ajustadas em função do prazo de vida útil remanescente 

constante do laudo técnico de avaliação, atendendo o disposto no Anexo "A", Item II, Subitem 

19, letra "h" da Instrução MPS/SPC nº 34, de 24/09/2009 e alterações. 

(iii.3) Operações com Participantes 

As operações com participantes estão registradas pelo valor atualizado dos débitos dos 

participantes oriundos de empréstimos concedidos pela CAGEPREV. São duas as modalidades 

de empréstimos concedidos aos participantes do Plano de Contribuição Variável: a) Sistema 

de Amortização Constante (SAC) - são indexados pela variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), acrescidos de juros e ii) Tabela PRICE — atualização mensal por taxa de 

juros fixas. A provisão para perdas prováveis das parcelas de empréstimo pessoal é constituída 

com base no valor vencido e vincendo, conforme o número de dias de atraso, de acordo com 

o disposto no item 11, do Anexo "A", da Instrução MPS/SPC nº 34, de 24/09/2009 e 

alterações. 

f) Permanente - Imobilizado 

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações ou amortizações acumuladas 

(exceto direito de uso), calculadas pelo método linear, com as taxas estabelecidas em função do 

tempo de vida útil e por espécie de bens, às seguintes alíquotas: 	~( 
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Descrição Taxa Anual (%) 

Móveis e Utensílios 10 

Computadores e Periféricos 20 

Softwa re 20 

Refrigeradores de Ar 25 

g) Exigível Operacional — Previdencial 

Registra os compromissos do Plano de Benefício relativos ao pagamento de benefícios 

previdenciários, bem como ingressos de recursos que contribuirão para formação de resultados de 

meses subsequentes e retenções incidentes sobre benefícios. Registra ainda o valor para repasse à 

Gestão Administrativa referente ao custeio das despesas administrativas necessárias à execução do 

plano de benefício previdenciário e demais compromissos a pagar e/ou a recolher oriundos da 

gestão do plano de benefício previdencial. 

h) Custeio Administrativo 

De acordo com a Resolução CGPC n2  29, de 31/08/2009, os recursos para cobertura das despesas 

administrativas, denominado "Custeio Administrativo", são repassados do plano de benefícios 

previdenciais, mediante contribuições mensais, em conformidade com o plano de custeio anual. 

Em conformidade com o art. 69  da Resolução CGPC n9  29, de 31/08/2009, que estabelece os limites 

máximos para custeio administrativo dos planos previdenciais submetidos à Lei Complementar n9  

108, de 2001, a CAGEPREV estabeleceu em ata do Conselho Deliberativo, para o exercício de 2019, o 

limite de 1% da taxa de administração, limitado ao orçamento anual. O Patrimônio do Plano de 

Gestão Administrativa (PGA) é constituído pelas receitas, deduzidas as despesas comuns e 

específicas da administração previdencial e dos investimentos, sendo as sobras ou insuficiências 

administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo. 

i) Exigível Operacional — Investimentos 

Registra os compromissos assumidos pela CAGEPREV em operações de investimentos em Renda 

Fixa, Renda Variável, Imóveis e Empréstimos a Participantes, bem como os tributos a recolher 

decorrentes das operações de empréstimos a participantes. Registra ainda o valor para repasse à 

Gestão Administrativa referente ao custeio das despesas administrativas necessárias aos 

investimentos dos recursos do plano de benefício previdenciário. 

j) Exigível Contingencial 

Registra as provisões em decorrência de ações judiciais passivas mantidas contra a CAGEPREV, sendo 

que o curso dessas ações, de acordo com a possibilidade de êxito determinada pelos advogados 

contratados para defesa dos processos. 

Registra os montantes decorrentes de depósitos judiciais efetuados, bem como o saldo da provisão 

judicial resultante da classificação de provável perda em juízo das causas demandas contra o plano 

de benefício. Estas provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas 

tendo como base a avaliação dos consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir 

perdas prováveis decorrentes dos respectivos processos. 

k) Patrimônio Social 

Resulta de cálculos atuariais do valor atual dos compromissos futuros relativos aos benefícios 

decorrentes de aposentadorias e de pensões a serem pagos aos participantes assistidos e 

beneficiários dos planos, avaliados com base em dados estatísticos e cadastrais da massa de 

participantes ativos e assistidos, calculados por atuário externo contratado pela entidade. 
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O Patrimônio Social é composto das rubricas a seguir: 

k.1) Patrimônio de Cobertura do Plano: registra os recursos líquidos próprios do plano destinado 

exclusivamente à cobertura dos respectivos benefícios previdenciários, cujo valor acumulado é 

composto da soma do valor das Provisões Matemáticas, que representam o compromisso total do 

plano com os seus participantes, a ser convertido em benefícios conforme regulamento específico, e 

o valor do Equilíbrio Técnico (excedente patrimonial: Superávit Acumulado; ou insuficiência 

patrimonial: Déficit Acumulado). 

0 Patrimônio de Cobertura do Plano é constituído pelas reservas matemáticas, determinadas 

conforme o regulamento do Plano, cujas premissas e hipóteses atuariais são avaliadas a cada 

exercício social e constam do Demonstrativo Atuarial dos planos de benefícios previdenciários. 

k.2) Fundos: Registra o patrimônio que, apesar de ter sido constituído pelos recursos oriundos do 

plano de benefício, não tem como propósito específico a cobertura de benefícios previdenciários. 

8 — ATIVO 

8.1— Disponível 

Registra as disponibilidades existentes em caixa e bancos conta movimento. As contas correntes 

estão mantidas juntas ao Bradesco. 

Disponível 2019 2018 

Caixa 291,36 434,70 

Banco Conta Movimento 18.237,81 96.611,17 

Total 18.529,17 97.045,87 

8.2 — Realizável 

8.2.1 Gestão Previdencial 

Neste grupamento se registram os valores e direitos relativos às contribuições do patrocinador e dos 

participantes, reconhecidos pelo regime de competência, observando-se o plano de custeio, bem 

como as contribuições recebidas dos autopatrocinados. 

Descrição 2019 2018 

Contribuições do Mês 1.122.781,16 1.006.454,90 

Patrocina dores 253.897,20 200.510,44 

Participantes 353.443,97 298.231,07 

Autopatrocina dos 515.439,99 507.713,39 

Outros Recursos a Receber 128.135,91 141.268,99 

Patrocina dores 64.068,26 71.650,78 

Participantes 64.067,65 69.618,21 

Total 1.250.917,07 1.147.723,89 

Av. Treze de Maio, 1116 salas 904/905 — Bairro de Fátima — Fortaleza/CE — CEP: 60.040-531 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

8.2.2 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. 

Descrição 2019 2018 

Contribuições para Custeio 108.718,94 97.041,45 

Patrocinadores 22.850,75 18.045,94 

Participantes 39.171,90 32.843,18 

Autopatrocinados 46.503,69 45.962,48 

Participantes em BPD 192,60 189,85 

Outros Recursos a Receber 14.518,38 15.480,78 

Patrocinadores 5.766,14 6.448,57 

Participantes 5.766,09 6.265,64 

Taxa Administração Empréstimos 2.986,15 2.766,57 

Despesas Antecipadas 1.133,13 4.584,72 

Depósitos Judiciais 158.530,64 158.530,64 

Outros Realizáveis 2.860,10 2.860,10 

Total 285.761,19 278.497,69 

8.2.2.1— Contribuições para Custeio 

As contribuições para custeio e outros recursos a receber correspondem a custeios normais e 

suplementares provisionados referentes ao mês de dezembro/2019. 

8.2.2.2 — Depósitos Judiciais/ Recursais 

O valor de R$ 158.530,64 refere-se ao provisionamento de depósitos judiciais efetuados no período 

de 01/04/2004 a 31/10/2011, em função do mandado de segurança impetrado em 07/02/2007 

(Processo n2. 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 n2. 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 01/11/2011 a 31/07/2012. 

Informamos que este valor não está atualizado. 

Em 26/12/2019, juntada de contestação da Fazenda Nacional. 

8.2.2.3 — Outros Realizáveis 

Refere-se a um crédito a receber relativo ao pedido de restituição de INSS pago em duplicidade em 

25/06/2013 referente à competência de 06/2011. 0 referido pedido foi realizado através do 

Per/Dcomp transmitido dia 29/06/2013 sob n 2  de recibo 38.85.02.34.75. Em 31/12/2019 o pedido 

encontra-se na situação de aguardando análise. 

Av. Treze de Maio, 1116 salas 904/905 — Bairro de Fátima — Fortaleza/CE — CEP: 60.040-531 	C./( 
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8.2.3 Investimentos 

Este grupamento de contas tem a finalidade de registrar os Investimentos da CAGEPREV. 

Composição 2019 	 2018 

   

Fundos de Investimentos 219.204.934,99 186.629.093,08 
Renda Fixa 166.027.513,01 172.201.683,60 

Ações 30.296.388,10 767.745,13 

Multimercado Estruturado 22.881.033,88 13.659.664,35 

Investimentos Imobiliários 380.519,00 388.143,00 
Edificação Uso Próprio 380.519,00 388.143,00 

Empréstimos 15.445.957,31 13.713.600,83 
Empréstimos Simples 	 15.445.957,31 	 13.713.600,83 

235.031.411,30 	200.730.836,91 

a) Títulos Mantidos até o Vencimento 

Os títulos mantidos até o vencimento estão registrados pelo valor de aquisição, acrescidos dos 

rendimentos auferidos até a data de encerramento das demonstrações financeiras. A CAGEPREV 

está ciente que, antes do vencimento dos "títulos mantidos até o vencimento", somente poderá 

efetuar sua reclassificação para "títulos para negociação" por ocasião da elaboração das 

demonstrações financeiras e caso seja verificado fato superveniente à sua classificação, não usual e 

não previsto pela Entidade. A CAGEPREV, em conformidade com o artigo 99  da Resolução 

CGPC/MPAS n.9  4, de 30/01/2002, alterada pela Resolução CGPC/MPAS n.2  08 de 19/06/2002 e pela 

Resolução CGPC n9  22, de 25/09/2006, afirma ter capacidade financeira e a intenção de manter até 

o vencimento os títulos classificados na categoria "mantidos até o vencimento". 

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 

Títulos Emissor lndexador Taxa Anual Quant. Vencimento Valor Curva 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,61 2.500 15/08/2020 8.387.236,41. 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 7,20 320 15/08/2020 1.063.827,50 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 7,34 375 15/08/2020 1.245.658,01 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,91 338 15/08/2020 1.125.536,54 

NTN-B Tesouro Nacional I PCA 6,52 335 15/08/2020 1.118.011,58 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,27 270 15/08/2020 902.393,34 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,02 120 15/08/2020 401.629,42 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,14 272 15/05/2021 896.371,89 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,52 272 15/05/2021 892.146,48 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,92 138 15/05/2021 455.991,65 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,11 265 15/05/2021 873.671,91 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,00 400 15/05/2021 1.320.449,31 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 7,35 120 15/08/2022 389.878,15 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 7,08 345 15/08/2022 1.127.744,09 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 7,03 411 15/08/2022 1.345.003,21 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,02 333 15/08/2022 1.114.953,61 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,92 1.450 15/08/2022 4.865.480,94 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 7,10 330 15/08/2022 1.078.287,55 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,92 2.200 15/08/2022 7.382.195,37 

Total 

o), 
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Títulos Emissor Indexador Taxa Anual Quant. Vencimento Valor Curva 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,79 1.700 15/05/2023 5.489.533,91 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 6,79 300 15/05/2023 968.727,34 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,13 1.000 15/08/2024 3.463.692,44 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,60 625 15/08/2024 2.126.263,04 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 4,00 500 15/08/2030 1.951.204,10 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,73 95 15/08/2030 325.111,68 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,73 100 15/08/2030 342.222,82 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,73 205 15/08/2030 701.556,78 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,77 140 15/08/2030 477.399,97 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,44 2.000 15/08/2030 6.994.436,65 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,91 399 15/05/2035 1.330.832,50 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,37 610 15/05/2035 2.145.183,10 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,57 403 15/05/2035 1.389.309,56 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,75 20 15/05/2035 67.750,34 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,66 35 15/05/2035 119.605,13 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,65 345 15/05/2035 1.180.113,96 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,69 100 15/05/2035 340.584,73 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,63 300 15/05/2035 1.028.021,31 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,67 300 15/05/2035 1.024.249,23 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,49 2.500 15/08/2040 8.887.473,86 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,84 650 15/05/2045 2.194.201,99 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,46 470 15/05/2045 1.665.891,42 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,64 7 15/05/2045 24.241,42 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,65 288 15/05/2045 996.079,82 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,64 634 15/05/2045 2.195.748,76 

NTN-B Tesouro Nacional I PCA 5,75 750 15/05/2045 2.560.787,07 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,76 50 15/05/2045 170.523,23 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,66 630 15/05/2045 2.176.712,94 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,44 457 15/05/2045 1.623.190,30 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,65 740 15/05/2045 2.559.570,30 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,91 300 15/05/2045 1.003.846,87 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,52 282 15/05/2045 991.906,29 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 4,21 400 15/08/2050 1.736.609,12 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 4,47 350 15/08/2050 1.460.290,58 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,39 900 15/08/2050 3.284.223,39 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,46 250 15/08/2050 903.836,71 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,63 755 15/08/2050 2.664.703,45 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,61 2.700 15/08/2050 9.557.184,27 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,30 579 15/08/2050 2.140.436,38 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,63 300 15/08/2050 1.058.787,76 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,36 485 15/05/2055 1.762.616,01 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,44 140 15/05/2055 502.719,18 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,63 138 15/05/2055 481.409,99 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,62 900 15/05/2055 3.146.915,81 
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Títulos Emissor lndexador Taxa Anual Quant. Vencimento Valor Curva 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,65 75 15/05/2055 261.088,07 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,60 300 15/05/2055 1.052.046,03 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,91 300 15/05/2055 1.005.840,15 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,82 310 15/05/2055 1.052.608,43 

NTN-B Tesouro Nacional IPCA 5,65 2.675 15/05/2055 9.312.000,77 

135.885.755,92 

b) 	Fundos Exclusivos 

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 

SulAmerica 

AQUA Caixa AQUA 
Títulos Natureza Multimercado Multimercado Total 
Debênture Privado 2.518.295, 88 265.668, 86 2.783.964, 74 

LF252 Privado 1.307.345, 67 1.307.345, 67 

LFSN Privado 8.849.731, 73 8.849.731, 73 

NTN-O Público 2.390.808, 58 2.725.559, 98 5.116.368, 56 

NTN-B Público 62.040.554, 48 73.845.201, 44 135.885.755, 92 

TOTAL 75.799.390, 67 78.143.775,95 153.943.166,62 

c) 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 

PCV, somaram em 31/12/2019 R$ 380.519,00 (R$ 388.143,00, em 31/12/2018). 

d) Empréstimos e Financiamentos 

Registra as operações de empréstimos concedidos a participante de acordo com o regulamento e 

são avaliados ao valor de concessão, acrescido dos rendimentos auferidos até a data das 

demonstrações contábeis. 

Composição 2019 2018 

Contratos Taxa Pré Fixada 15.234.412,63 13.301.595,91 

Contratos Taxa Pós Fixada 275.542,31 467.459, 74 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (63.997,63) (55.454,82) 

Total 15.445.957,31 13.713.600,83 

A Fundação disponibilizou para seus participantes a carteira de empréstimos pessoais, cujos 

números assim se apresentam: 

2018 - 394 liberações — 657 contratos ativos — R$ 13.713.600,83 recursos emprestados. 

2019 - 534 liberações — 675 contratos ativos — R$ 15.445.957,31 recursos emprestados. 
~, 
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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 à seguradora MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA. 

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

valores vencidos e vincendos, conforme orientação dada no item 11 do Anexo A da Instrução 

MPS/SPC n9. 34, de 24/09/2009 e alterações. 

8.5 — Permanente — 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. 

Permanente - Imobilizado 

2019 2018 

Depreciação Depreciação 

Descrição Custo Acumulada Líquido Custo Acumulada Líquido Taxasa.a. 

Móveis e Utensílios 18.447,44 (13.853,10) 4.594,34 18.447,44 (12.319,14) 6.128,30 10% 

Computadores e Periféricos 25.382,42 (19.702,90) 5.679,52 23.783,42 (17.360,68) 6.422,74 20% 

Software 893,56 (893,56) 893,56 (893,56) - 20% 

Refrigeradores de Ar 3.122,00 (3.122,00) 3.122,00 (3.122,00) - 25% 

Total 47.845,42 (37.571,56) 10.273,86 46.246,42 (33.695,38) 12.551,04 

9 — PASSIVO 

9.1— Exigível Operacional 

9.1.1 Gestão Previdencial 

Nesse grupo de contas são registrados os compromissos a pagar assumidos pela Entidade, tais como 

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

representado no quadro abaixo. 

Descrição 2019 2018 

Benefícios a Pagar 87.069,95 

Retenções a Recolher 27.090,79 20.310,27 

Obrigações Contratadas 86.576,10 81.339,04 

Outras Exigibilidades 129.130,92 112.522,23 

Total 242.797,81 301.241,49 

9.1.2 Gestão Administrativa 

Valores apropriados, referente à pessoal e encargos, fornecedores, serviços de terceiros e retenções 

a recolher que serão quitados em 2020. 

`'` 
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Descrição 2019 2018 

Pessoal e Encargos 151.965,67 130.931,55 

Fornecedores 7.707,53 7.923,18 

Serviços de Terceiros 27.155,85 28.017,16 

Retenções a Recolher 5.035,30 5.468,05 

Tributos a Recolher 6.102,61 5.430,42 

Total 197.966,96 177.770,36 

9.1.3 Investimentos 

Neste grupo de contas são registrados os valores a pagar relativos às operações de empréstimos a 

participantes e outras obrigações da gestão dos investimentos. 

Descrição 2019 2018 

IOF a Pagar 2.559,15 2.017,43 

Seguro Prestamista 11.960,12 10.233,02 

Outros Valores 2.925, 37 

Total 17.444,64 12.250,45 

9.2 — Exigível Contingencial 

O valor de R$ 158.530,64 refere-se ao provisionamento dos depósitos judiciais efetuados no período 

de 01/04/2004 a 31/10/2011, em função do mandado de segurança impetrado em 07/02/2007 

(Processo n2. 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 n2. 9.718, de 27/11/1998, sobre as receitas 

decorrentes do exercício de suas atividades previstas na Lei Complementar n2  109 de 29/05/2001. 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 01/11/2011 a 31/07/2012. 

Em 26/12/2019, juntada de contestação da Fazenda Nacional. 
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10 — PATRIMÔNIO SOCIAL 

10.1— Patrimônio de Cobertura do Plano 

Registra-se neste grupo o saldo dos haveres financeiros acumulados para o cumprimento das 

obrigações atuariais do Plano de Contribuição Variável (PCV), líquido do valor de passivos financeiros 

e contingenciais e de fundos constituídos. As obrigações atuariais dizem respeito às provisões 

matemáticas, calculadas pelo atuário responsável pelo plano de benefícios com o emprego de 

premissas, hipóteses e aplicação de metodologia atuarial e regime financeiro apropriados. 

a) Premissas, Hipóteses, Regime Financeiro e Métodos Atuariais 

As premissas e hipóteses atuariais empregadas no dimensionamento dos compromissos e custos do 

Plano de Contribuição Variável — PCV, recomendadas pelo atuário e aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo da CAGEPREV, compõem o universo daquelas usualmente empregadas na quantificação 

das provisões matemáticas de planos de benefícios previdenciários, tendo sido submetidas a estudo 

técnico de aderência, quando aplicáveis, conforme determina a Resolução CNPC n9  30, de 

10/10/2018, e Instrução PREVIC n9  10, de 30/11/2018. A definição das mencionadas hipóteses e 

métodos atuariais observa o critério de imparcialidade e tem como objetivo a obtenção da melhor 

estimativa dos eventos futuros relacionados com os benefícios avaliados e resultam da aplicação de 

metodologia e fundamentação estatístico-atuarial usualmente empregadas em estudos desta 

natureza. 

As hipóteses econômicas e financeiras que guardam relação com as atividades da Patrocinadora do 

PCV foram apresentadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE por meio de 

manifestação fundamentada, conforme preceituam a Resolução CNPC n9  30, de 10/10/2018 (artigo 

39, §29) e a Instrução PREVIC n9  10, de 30/11/2018 (artigo 32, §32). 

O regime financeiro empregado é o de capitalização para todos os benefícios. 

O método atuarial aplicado na determinação da obrigação atuarial do PCV considera os seguintes 

atributos: 

i. alocação dos custos em quotas; 

ii. cálculo individual; 

iii. contribuição por percentual fixo de salário; 

iv. idade individual de entrada para custos normais e idade atingida para custos suplementares; 

v. reconhecimento do serviço passado apenas para os participantes fundadores, sem 

desenvolvimento de déficit atuarial; 

vi. reconhecimento e distribuição, entre os participantes e beneficiários, de todos os ganhos e 

perdas atuariais; e 

vii. fase de acumulação de poupança previdenciária não mutualista, em quotas, e fase de 

usufruto de renda vitalícia, mutualista, também em quotas. 

Cabem os seguintes registros complementares em relação às premissas atuariais. 
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FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

Taxa Real Anual de Juros 

Na avaliação atuarial de 31/12/2019 foi empregada a taxa real anual de juros de 5,25% (cinco 

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), idêntico percentual aplicado na avaliação anterior 

(31/12/2018). Referida taxa resultou da demonstração da aderência e adequação da taxa real anual 

de juros, realizada com base no disposto no artigo 34 da Instrução PREVIC n2 10/2018, a partir de 

informações disponibilizadas pela Entidade e validadas pelo Administrador Estatutário Tecnicamente 

Qualificado (AETQ) e pelo Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB), conforme 

disciplinado no artigo 32, parágrafo segundo, da mencionada instrução. Na definição da mencionada 

taxa real anual de juros foi igualmente observado o intervalo (limite superior e limite inferior) do 

valor percentual da taxa de juros parâmetro, constante da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ), 

anexo da Portaria nº 300, de 12/04/2019, da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC). Com base no resultado do duration do passivo do PCV, em 31/12/2018, de 

112 meses, correspondentes a 9,3 anos, bem como à taxa de juros parâmetro estabelecida na 

Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) publicada na mencionada portaria, cujo resultado é de 

5,83% ao ano para o valor tabelado de 9,5 (nove e meio) anos, a taxa de juros recomendada para ser 

utilizada na avaliação de 31/12/2019 teria de estar contida no seguinte intervalo: 4,08% ao ano 

(limite inferior) e 6,23% ao ano (limite superior). Por sua vez, o resultado da mediana (50%) para as 

projeções de rentabilidades reais anuais esperadas, observado o período de estudo até o pagamento 

do último benefício, foi de 4,94% ao ano, de modo que poderia ser avaliada, para efeito de decisão, 

qualquer valor compreendido entre 4,94% (mediana) e 5,36% (máximo), percentuais estes obtidos 

do estudo da empresa ADITUS, encontrando-se, portanto, dentro do mencionado intervalo. Pelo 

exposto, para a avaliação de 31/12/2019 foi recomendada pelo atuário e aprovada pelo Conselho 

Deliberativo da CAGEPREV a manutenção da taxa de juros real anual de 5,25% (cinco inteiros e vinte 

e cinco centésimos por cento). Referida taxa real anual de juros é líquida de todos os custos, 

despesas e impostos associados ao investimento aplicado. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 

Nas avaliações atuariais do PCV vem sendo empregado o valor de 1% (um por cento) ao ano como 

sendo o percentual de projeção de crescimento real de salário. Referido percentual ficou definido, 

desde o início de vigência do PCV em Nota Técnica Atuarial. 

Com base nesta taxa de 1% (um por cento) ao ano, como expectativa de crescimento real dos 

salários, foram estabelecidos os percentuais de contribuição, laboral e patronal, definidas no Plano 

de Custeio, de que tratam os artigos 46 e 47 do Regulamento. 

Aderência das Tábuas Atuariais 

No PCV verifica-se que: 

(i) na fase ativa, de acumulação de reserva pelos participantes ativos do plano, os valores das 

provisões matemáticas expressam os saldos das respectivas contas individuais; 

(ii) na fase de usufruto de benefícios, correspondente ao subgrupo dos assistidos, os valores das 

provisões matemáticas expressam o efeito do mutualismo. Em 31/12/2019 este subgrupo contava 

com 58 (cinquenta e oito) aposentadorias programadas e 28 (vinte e oito) beneficiários de pensão 

de ativo, totalizando 86 (oitenta e seis) assistidos nos portfólios previdenciais de natureza 

~C. 
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mutualista. Pela arquitetura atuarial do PCV, somente os portfólios mutualistas são passíveis de 

discrepâncias biométricas. 

Em face da insuficiente quantidade de integrantes de indivíduos expostos aos riscos biométricos de 

morte, sejam válidos ou inválidos, as mencionadas discrepâncias afetas ao grupo fechado que 

integra os assistidos do PCV não são, ainda, tecnicamente, passíveis da utilização do emprego de 

teste estatístico, pela verificação comparativa de eventos observados com eventos estimados e 

respeitadas as leis da estatística de grandes números, sem que venha a se incorrer em larga margem 

de erro, dada a reduzida quantidade de integrantes, conforme destacado. 

Como consequência da limitação quantitativa, recomendou o atuário responsável pelo PCV, em 

relatório técnico com vistas à avaliação atuarial de 31/12/2019 — até que o grupo mutualista do PCV 

reúna quantitativo suficientemente representativo para que possa ser realizado, apropriadamente, 

teste de aderência de tábuas atuariais mediante metodologia estatística comumente empregada, a 

exemplo do teste estatístico qui-quadrado —, a utilização das tábuas atuariais que já vêm sendo 

adotadas nas avaliações atuariais desde a inauguração do PCV, relacionadas no Quadro nº 1. 

QUADRO N2 1— TÁBUAS ATUARIAIS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2019 

EVENTO BIOMÉTRICO 
	

TÁBUA ATUARIAL 

Mortalidade Geral de Válidos 
	

AT-83 

Mortalidade de Inválidos 
	

Experiência IAPC 

As hipóteses e premissas atuariais empregadas e aquelas não empregadas encontram-se 

relacionadas no Quadro n2  2. 

QUADRO N9  2 — DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DAS HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS PARA 

EFEITO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PCV EM 31/12/2019 

Premissas Atuariais 2019 	2018 

Fator de determinação do valor real dos benefícios do INSS ao longo do tempo 	NA 	 NA 

Fator de determinação do valor real dos benefícios dos Planos ao longo do 
empo 	 NA 	 NA 

Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo 	 NA 	 NA 

Geração futura de novos entrados 	 NA 	 NA 

Projeção de crescimento real de salário 	 1% a.a. 	1% a.a. 

projeção de crescimento real maior do maior salário e benefício do INSS 	 0% a.a. 	0% a.a. 

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano. 	 0% a.a. 	0% a.a. 

Tábua de entrada em invalidez 	 NA 	 NA 

Tábua de mortalidade dos inválidos 	 Ex IAPC 	Ex IAPC 

Tábua de mortalidade geral 	 AT-83 	AT-83 

Taxa de rotatividade 	 0% a.a. 	0% a.a. 

Taxa Real de juros 	 5,25%  a.a. 	5,25% a.a. 

Nota: N/A — não aplicado. 
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b) Provisões Matemáticas 

As provisões matemáticas são determinadas em bases atuariais sob a responsabilidade do atuário 

independente contratado pela CAGEPREV e representam os compromissos acumulados junto ao 

PCV relativamente aos benefícios concedidos e a conceder dos participantes ativos, assistidos e seus 

beneficiários mediante metodologia, hipóteses, premissas e regime financeiro descritos em Nota 

Técnica Atuarial (NTA). Em 31/12/2019 as provisões matemáticas somaram R$236.009.483,62 

(duzentos e trinta e seis milhões, nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), valor igual ao saldo do Patrimônio de Cobertura do Plano na mesma data. 

Os valores das provisões matemáticas subdividem-se em: 

Benefícios concedidos - Correspondem ao valor presente dos compromissos da CAGEPREV com as 

suplementações de benefícios previdenciais já concedidos aos assistidos ou beneficiários em gozo de 

prestação continuada. 

Benefícios a conceder - Correspondem ao valor presente dos compromissos futuros da CAGEPREV 

com os participantes ativos que ainda não adquiriram o direito à percepção de tais benefícios e com 

aqueles que, tendo adquirido esse direito, ainda não o exerceram. 

A composição das provisões está demonstrada, de forma comparada, no Quadro n2  3. 

QUADRO N9 3 — DETALHAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS DO PCV EM 31/12/2019 

DESCRIÇÃO 2019 2018 

PROVISÕES MATEMÁTICAS 236.009.483,62 201.544.280,92 

Benefícios Concedidos 56.292.582,83 49.501.616,45 

Benefício Definido 56.292.582,83 49.501.616,45 

VABF Programados - Assistidos 52.965.757,65 46.512.889,21 

VABF Não Programados - Assistidos 3.326.825,18 2.988.727,24 

Benefícios a Conceder 179.716.900,79 152.042.664,47 

Contribuição Definida 179.716.900,79 152.042.664,47 

Saldo de Contas - parcela Patrocinador 62.256.910,59 53.501.298,04 

Saldo de Contas - parcela Participante 117.459.990,20 98.541.366,43 

11— FUNDOS E SUAS DESTINAÇÕES 

Fundos 2019 2018 

Previdencial 

Administrativo 

23.510,98 

662.001,41 

27.719,70 

536.836,18 

Total 685.512, 39 564.555,88 
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No PCV são operados os fundos coletivos adiante comentados, contabilizados em quotas e em reais. 

11.1. Fundo Previdencial 

0 Fundo patronal do Plano de Contribuição Variável (Plano PCV), administrado pela CAGEPREV, está 

previsto nos artigos 32  e 42  do respectivo Regulamento. Referido fundo recebe, a crédito, os saldos, 

em quotas, da conta patronal de participantes que, desligando-se da patrocinadora Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, optam pelo resgate de contribuições. 

Os critérios para utilização dos recursos inscritos no Fundo Patronal foram aprovados pelo Conselho 

Deliberativo da CAGEPREV e constam de Nota Técnica Atuarial (NTA), sendo certificado em parecer 

específico, anualmente, pelo atuário independente. 

Histórico de movimentação financeira em 2019 

Em relação ao exercício de 2019, a movimentação financeira do fundo patronal se encontra 

demonstrada no quadro abaixo: 

Saldo Inicial do Fundo Previdencial em 01/01/2019 27.719,70 

Constituição p/contribuição patronal - pgto. resgate 284.266,57 

Reversão pelo pagamento seguro de vida (297.068,16) 

Atualização pela variação da cota 8.592,87 

Saldo Final do Fundo Previdencial em 31/12/2019 23.510,98 

11.2. Fundo Administrativo 

O Fundo Administrativo é constituído pelos valores segregados mensalmente a partir da aplicação 

da Taxa de Administração incidente: (i) sobre as contribuições, contribuições de risco e fundações-

extras de participantes Ativos; (ii) sobre o valor dos benefícios de prestação continuada recebido 

pelo participantes Assistidos; e iii) sobre o saldo da conta individual dos participantes Ativos 

optantes pelo benefício proporcional diferido (BPD). Dito fundo recebe valores, a crédito, quando as 

despesas administrativas mensais correspondentes restam inferiores ao arrecadado pela aplicação 

da Taxa de Administração, sendo debitado quando, na situação oposta, são retirados valores para 

cobertura das despesas administrativas. Em 31/12/2019 referido fundo registrou saldo de 

R$662.001,41(seiscentos e sessenta e dois mil, um real e quarenta e um centavos). 

12-APURAÇÃO DO RESULTADO DO PGA 

Receitas: são originadas, principalmente, das contribuições mensais dos participantes e da 

patrocinadora do Plano PCV, além da rentabilidade proveniente de aplicações do seu patrimônio. 
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Receitas 2019 2018 

Custeio Administrativo Gestão Previdencial 1.491.468,41 1.334.028,26 

Patrocinadores 357.422,68 308.288,42 

Participantes 533.561,13 456.216,90 

Auto patrocinados 598.191,09 567.236,06 

Participantes em BPD 2.293,51 2.286,88 

Custeio Administrativo dos Investimentos 34.008,23 32.520,63 

Taxa de Administração de Empréstimos 34.008,23 32.520,63 

Total 1.525.476,64 1.366.548,89 

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, conforme quadro abaixo: 
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2019 2018 
Pessoal e Encargos 534.112,74 472.502,82 

Dirigentes 416.074,07 360.691,07 

Pessoal Próprio 118.038,67 110.821,05 

Estagiários - 990,70 

Treinamentos/Congressos e Seminários 21.826,00 21.368,65 
Viagens e Estadias 21.974,04 20.698,35 
Serviços de Terceiros 583.689,73 564.054,38 
Pessoa Física 170.350,96 161.649,56 

Serviço Diretor Presidente 166.600,96 159.649,56 

Serviços de Jornalismo 3.750,00 - 

Outros Serviços 2.000,00 

Pessoa Jurídica 413.338,77 402.404,82 
Consultoria Atuarial 33.005,68 31.770,78 

Consultoria Contábil 116.018,16 112.055,54 

Consultoria de Investimentos 85.036,59 80.736,55 

Consultoria Jurídica 36.934,24 36.709,76 

Auditoria Contábil 15.855,42 15.861,77 

Alugueis/Manutenção Sistemas 126.488,68 125.270,42 

Despesas Gerais 193.527,83 177.099,20 
Suprimentos 3.302,91 2.795,43 

Despesas Diversas 103.266,93 105.540,99 

Encargos e Taxas 86.957,99 68.762,78 

Depreciações e Amortizações 3.876,18 4.300,40 

Tributos 73.174,02 65.647,81 
TOTAL 1.432.180,54 1.325.671,61 

13. SITUAÇÃO TRIBUTARIA 

13.1 Imposto de Renda — IR 

Em 29/12/2004 foi sancionada a Lei n° 11.053, que introduziu alterações no sistema de tributação 

dos planos de benefícios de caráter previdenciário. 

Conforme previsto no artigo 5° 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, de reservas técnicas e de 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. 
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13.2 Contribuição para o Programa de Integração Social 

PIS e Contribuição para a Seguridade Social — COFINS 

Conforme mencionado no item 8.2.2.2 — Depósitos Judiciais, a CAGEPREV realizou depósitos judiciais 

no período de 01/04/2004 a 31/10/2011, referentes ao Processo n2  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 débito de PIS e COFINS a partir da competência de agosto de 2012. 

13.3 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL 

De acordo com a Lei nº 10.426 de 24/04/2002, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

são isentas da CSLL. 

14 — GOVERNANÇA E CONTROLES INTERNOS 

A Resolução CGPC/MPS nº. 13, de 01/10/2004 estabelece princípios, regras e práticas de 

governança, gestão e controles internos a serem observados pelas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, adequados ao porte, complexidade e riscos inerentes aos planos de 

benefícios por elas operados, a fim de assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos. 

A CAGEPREV, em aderência à legislação que regula as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar e em consonância com as boas práticas de governança corporativa vem, nos últimos 

anos, aperfeiçoando seu processo de governança, buscando aderência à gestão baseada em risco. 

a) Gestão de Riscos 

Com o objetivo de viabilizar o monitoramento e o controle dos riscos, a CAGEPREV implantou um 

sistema de gerenciamento de riscos, fundamental para o desenvolvimento do trabalho do Conselho 

Fiscal, como subsídio à elaboração dos Relatórios de Controles Internos e das Manifestações 

Semestrais. A fim de avaliar e acompanhar mensalmente os riscos associados aos investimentos, a 

Fundação mantém contrato com a Custódia Centralizada e com a Consultoria de Investimentos. 

Visando mitigar o risco legal e como forma de aprimorar os processos na área previdenciária, a 

CAGEPREV mantém contrato com um escritório de advocacia especializada. 
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b) Processo de Certificação e Habilitação de Dirigentes e Conselheiros 

Em 2019, quatro membros do Conselho Deliberativo e três membros do Conselho Fiscal foram 

certificados, conforme Instrução PREVIC N. 13/2019, sendo três aprovados pelo processo de 

certificação do ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, com ênfase em 

Administração e quatro aprovados pelo processo de certificação CPA-20 da Anbima. 0 Diretor 

Presidente Sérgio Lage Rocha obteve a recertificação pelo ICSS com ênfase em Investimentos. 

Clóris Maria -Marques Ferreira 

Diretora Administrativa Financeira 

CPF: 500.357.893-87 

Ernando Silva Barreto 

Contador 

CRC-CE 015.697/0-2 

CPF: 381.765.483-91 
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