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Em atendimento ao que determina a Resolução CMN nO 3.792, de 24 de setembro de 2009 e
Resolução MPS/CGPC n° 13, de 01 de outubro de 2004, o Conselho Fiscal da CAGEPREV -
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em sua 26a reunião Ordinária de
10/05/2013, depois de examinar a documentação posta à sua disposição, avaliou os resultados da
sua gestão dos recursos garantidores do Plano de Contribuição Variável PCV e da Política de
Investimentos; da aderência das premissas e hipóteses atuariais do da gestão orçamentária
e do Plano de Gestão Administrativa referente ao 2° semestre de 201 e apresenta as seguintes
manifestações sobre os pontos verificados:

!. INTRODUÇÃO

O presente Relatório emitido por este Conselho Fiscal se baseia nas análises de foro técnico e
especialista, bem como na análise documental e de informações disponibilizadas pela Entidade,
além da verificação da legislação pertinente que se deve observar na forma prevista no artigo 19
da Resolução MPS/CGPC 013/2004. Além do exposto, observam-se as práticas citadas nos Guias
publicados pela PREVIC, onde existem orientações em relação à Gestão da Entidade, sob os
aspectos dos investimentos, previdencial, riscos e controles, e neste contexto é realizada uma
compliance das práticas adotadas na Gestão da Entidade, e o que cita os referidos Guias,

11. GESTÃO DOS RECURSOS GARANTIDOIRES DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO
VARIÁVEL - PCV E DA POUTICA DE INVEST!MENTOS.

O Conselho Fiscal constatou, com base na documentação SUIJorite que a CAGEPREV vem
cumprindo, em 2012, a gestão dos recursos em atendimento às diretrizes da Política de
Investimentos e aos dispositivos da Resolução cio Conselho Monetário Nacional (CMN) nO
3.792/09, de 24/09/2009.

Com base na documentação disponibilizada, verificou-se que a CAGEPREV manteve a gestão dos
recursos garantidores do seu Plano de Contribuição Variável - PCV de acordo com as diretrizes da
Política de Investimentos, dos atos normativos do Conselho Monetário Nacional - CMN, do
Conselho Nacional de Previdência Complementar ,. CNPC e da PREVIC. Constatou-se que o
enquadramento da carteira de investimento está de acordo com a CMN nO3.792, de 28
de setembro de 2009.

1.1.Limites LegCAis,Limites da Politica de investimentos e Benchmarks da Carteira de
Investimentos do PCV no CAnode 2012:
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Notas: (1) excluindo-se as aplicações em títulos plJblicos federais, este limite reduz-se para
80%, de acordo com o art. 35, inciso 11, da Res. CMN 3792/2009; (2) Conforme art. 36, da Res.
CMN 3792, o limite de 70% aplica-se apenas a ações do Novo Mercado; excluindo-se as
mesmas, os limites são: a) 60% Nível 2; b) 50% Bovespa Mais; c) 45% Nível 1; e d) 35% as

demais.

Comentário: observou-se que, mesmo não tendo cumprido o limite estipulado pela Politica de
Investimentos em relação à Renda Fixa, não ocorreram desenquadramentos em relação aos
limites de participação legal da Resolução CMN 3.792/09. As variações existentes em relação
aos limites estipulados da Política de Investimentos devem-se a pequena quantidade de
opções de investimentos no mercado com o risco aceitável.

1.2. Ri!mtalbilidach:~s Realizadas x Benchmarks da Carteira de ~rlvestimentos do PCV em
2012:

Comerltário: verificou-se que as rentabilidades realizadas consolidadas do Plano de
Contribuição Variável - PCV no final de 2012 superaram a meta atuarial do mesmo período
ficando apenas o investimento em imóveis abaixo do esperado. A rentabilidade nominal
consolidada da Carteira de Investimentos auferida no final do ano de 2012 foi de 19,27%
superando a meta atuarial realizada em 2012 (12,57%) em 53,30%. Os principais fatores que
impactaram positivamente essa rentabilidade foram: i) Diversificação de Gestores com novas
opções de investimentos com intuito de ampliar e pulverizar o controle permitindo melhor
aproveitamento das oportunidades ii) Troca de ativos indexados ao COI para papéis atrelados
a índices de preços com vistas a diminuir o risco dos investimentos e aumentar a rentabilidade
dos ativos; iii) Reestruturação do Comitê de Investimentos e Melhores condições de
empréstimos aos Participantes.

Recomend<ação: recomenda-se que seja feita uma reavaliação sobre os investimentos em
imóveis com o objetivo de verificar se o valor de locação estipulado está adequado aos valores

de mercado.
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1.3. A~ocação por Segmento e Gestores da Carteira dos Recl.usos Com.oiidados do PCV
em 2(]12:
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Comentário: verificou-se que os recursos garantidores do PCV estão distribuídos em
administração própria (7,63%) e administração terceirizada (92,37%). A maior concentração
dos recursos garantidores está no segmento de renda fixa 90,14%, estando em consonância
com a Resolução CMN nO3.792, de 28 de setembro de 2009.

2. Controle e Avaliação dos Roscos

2.1. Rosco de Crédito

A CAGEPREV controla o risco de crédito financeiro e não financeiro compõe a sua carteira
de investimentos, respeitando os limites impostos pela Resolução CMN n° 3.792, de 28 de
setembro de 2009. Para classificação de risco de crédito dos ativos financeiros e não
financeiros, a CAGEPREV se fundamenta em ratings divulgados classificadoras de risco: Fitch
Ratings, Standard and Poors e Moddy's.

2.2. Rosco de Mercado

o valor dos ativos que integram a carteira do Plano de Contribuição Variável - PCV da
CAGEPREV pode aumentar ou diminuir de acordo c.om as flutuações de preços e cotações de
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mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio pode ser afetado negativamente.
A queda nos preços dos ativos pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que
não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados. O processo de gerenciamento e de
controle do risco de mercado das carteiras do PCV da CAGEPREV é feito através da
Divergência não Planejada - DNP.

A Divergência não Planejada - DnP é uma medida de risco criada pela Secretaria de
Previdência Complementar, atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC, e foi desenvolvida com o objetivo de avaliar o desempenho dos investimentos dos
Planos de Benefícios frente à evolução apresentada pela Taxa Mínima Atuarial - TMA, cujos
cálculos foram estabelecidos pela Instrução Normativa SPC n° 14, de 18 de janeiro de 2007,
modificada pela ~nstrução n° 21, de 07/04/2008, modificada pela Instrw:;:ão PREViC n° 2, de 18
de maio de 2010, será adotada a seguinte metodologia. Para calcular a Divergência Não
Planejada dos investimentos da CAGEPREV são realizados cálculos de cotas para cada um
dos segmentos de investimentos, sendo:

1. Segmento de Renda Fixa;
2. Segmento de Renda Variável;
3. Segmento de Empréstimos e;
4. Segmento de ~móveis,

A metodologia empregada para a apuração da DnP, conforme art. 13 da Instrução PREVIC n°
2, de 18 de maio de 2010, consiste no resultado dos investimentos e o seu valor projetado
considerando a taxa mínima atuarial ou o índice de referência observado o regulamento de
cada plano administrado pela entidade. A interpretação do resultado se dá como satisfatório
quando o valor apurado for positivo ou igual a zero, o que indica que o desempenho da carteira
conseguiu acompanhar ou superar a performance do benchmark. Quando o resultado
apresenta valor negativo indica que a carteira de investimento não acompanhou o
comportamento do seu benchmark.

1l1i~,.ií•• ! !ª1ni~j:!Jí1.lj liII_1i111J 11!l:1!11~!:~:~!!lJ 11~!lI:~!jI~~ª~JJ
Janeiro 1,03% 1,02% 9,71% 1,02% 1,73% 1,02% nO,82% 1,02% 1,64% 1,02%

Fevereiro 0,86% 0,83% 4,44% 0,83% 1,72% 0,83% aO,17% 0,83% 1,53% 0,83%

março 0,85% 0,69% -1,21% 0,69% 1,79% 0,69% -0,17% 0,69% 1,28% 0,69%

abril 0,82%.1 1,11% -5,44% 1,11% 1,66% 1,11% 0,11% 1,11% 0,47°10 1,11%

maio 0,96% 1,06% ~9,O5% 1,06% 1A5% 1,06% 0,11% 1,06% 0,37% 1,06%

junho 0,99% 0,72% 0,82% 0,72% 1,47% 0,72% 0,11% 0,72% 1,02% 0,72%

julho 1A1% 0,94% 3,31% 0,94% 1,49% 0,94% 0,11% 0,94% 1,99% 0,94%

agosto 1,24% 0,99% 3,66% 0,99% 1,20°/0 0,99% 0,11% 0,99% 1,37% 0,99%

setembro 0,83% 1,07% 3,56% 1,07% 1,37% 1,07% 0,11% 1,07% 1,03% 1,07%

outubro 4,27% 1,22% -1,46% 1,22% 1,39% 1,220/0 0,11% 1,22% 4,16% 1,22%

novembro 0,67% 1,01% 0,26% 1,01% 1,57% 1,01% 0,11% 1,01% 0,71% 1,01%

dezembro 1,84% 1,21% 5,62% 1,21% 1,64% 1,21% 0,11% 1,21% 2,09% 1,21%

"TMA •• Taxa Milima Atuaria!, que para a CAGEPREV é de INPC (IBGE) + 6% ao ano

A divergência não planejada, considerando a taxa atuarial do Plano de Contribuição Variável -
PCVe a taxa mínima da meta de investimentos, fixada em INPC+6,OO%, ao final de dezembro
de 2012 apresentou uma variação de 6,70 pontos percentuais, que representa a diferença
entre a rentabilidade acumulada obtida no exercício de 19,27% e o percentual da meta atuaria I
de 12,57%.

2.3. Risco de Uquidez:
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o gerenciamento do risco de liquidez será preocupação constante da administração e, como
prudência, poderá alterar o percentual mínimo de seus recursos totais em ativos de liquidez
imediata. Com a adoção dessa política, esperasse eliminar a possibilidade de que haja
qualquer dificuldade em honrar seus compromissos previdenciais no curto prazo.

2.4. Risco de liquidação

Os critérios e a própria escolha das corretoras de valores e de mercadorias e a contraparte das
operações de balcão, bancos e distribuidoras devem ser discutidos com o administrador /
gestor do fundo. Neste sentido, alguns critérios devem ser observados: i) Toda venda
significativa de ações (entendida como venda cujo valor de mercado igualou maior a 10%
do PL da carteira) deve ser realizada por corretora previamente aprovada; ii) Todas as
operações efetuadas pelas carteiras devem ser, OBRIGATORIAMENTE, na modalidade "Com
Garantia", ou seja, o risco de contraparte passa a ser das Bolsas e de suas Câmaras de
Compensação.

2.5. Risco Operacional

Conforme a Resolução CGPC nO 13, de 01/10/04, a CAGEPREV identifica, avalia, controla e
monitora de uma forma contínua todos os riscos que possam comprometer a realização dos
objetos da Fundação.

2.6. Risco Legal

A administração e o acompanhamento do risco legal são efetuados pelo CAGEPREV
constantemente e visa mensurar e quantificar a aderência de todas as carteiras de
investimentos a luz da legislação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência
Complementar. Para tal controle a CAGEPREV utiliza pareceres especializados para
assuntos de caráter mais sensível.

Comentário: Diante da análise efetuada, este Conselho manifesta-se no sentido de que a
Entidade vem mantendo a gestão de recursos dos planos em consonância com as Resoluções
CMN nO3.792, de 24/09/2009 e CGPC nO 13, de 01/10/2004, bem como as normas emitidas
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREViC.

3. Carteira de Empréstimos
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Salde 5A09.366,78 6,619.910,06 6.627.081,69 6.602.464,28 6.460.883,63 _6_.39_6._69_8,_64_6.396.698,64

Receitas 94.672,21 76.606,46 87.721,71 89.111,76 ..__ 99_.7_12_,97_ 104.727,79 661,661,89

Juros 56.264,04 54.199,37 ti5.568, 55 55.917,22 55.382,33 56.376,08 333.707,59

Correção 35.315,05 17.009,38 27.379,92 29.141,37 40.085,25 44.317,20 193.248,17

Taxa de Administração 3093,12 3.937,06 4.256,89 3.495,20 3.634,13 3.374,77 21.791,17

Atualização de Inadimplentes 459,65 516,35 557,96 611,26 659,74 2.804,96

Deduções 17A63,34 3,872,06 431,49 21.766,89

Honorários Advoeatíeios
'1.497,00 1.497,00

Custas Processuais 1.633,44 1.633,44

Encargos s/Honorários Advocatieios
336,83 336.83

Provisão para Crédito de Uquidação Duvidosa 17.453,34 404,79 431,49 18.289,62

Inadimplência 19.843,70 20,772,32 22.086,33 22.738,69 23.830,69 24.976,98 24.976,98

Número de Contratos 676 667 660 666 663 647 647

Comentário: Observou-se que as inadimplências no final de dezembro de 2012 representavam
0,39% do saldo da carteira de empréstimos, Em relação aos devedores duvidosos, a provisão
está em conformidade com a instrução SPC n° 34, de 24 de setembro de 2009, Anexo A, itens
9 a 11 em que as EFPC devem constituir provisão referente a direitos creditórios de liquidação
duvidosa de que seja titular junto a terceiros, determinada em função do atraso no recebimento
do valor principal, de parcela ou de encargos da operação.
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE OS RESULTADOS DA
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO 210SEMESTRE DE 201

Diante das análises efetuadas e em atendimento ao artigo 19 da Resolução do CGPC no' 13,
de 01 de outubro de 2004, manifestamos que, na CAGEPREV - Fundação CAGECE de
Previdência Complementar, no 20, SEMESTRE DE 2012 a gestão recursos do plano de
benefício PCV estava aderente a Resolução do CMN 3.792/09 e demais normas emitidas pelos
órgãos reguladores e fiscalizadores, atendendo as diretrizes estabelecidas na Política de
Investimentos de 2011. Devendo ser considerado os comentários e as recomendações
apresentadas.

Enfatizamos a necessidade da avaliação e atendimento das recomendações apresentadas no
relatório deste Conselho.

Fortaleza/CE,

ConseUu) Fisca~ da CAGEPREV - Fundação CAGECE de Previdêl1lcüa Complementa.r.

do Conselho Fiscal

Francisco de

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal
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111.ADERÊNCIA DAS PREMISSAS E HIPÓTESES ATUARIAIS DO PLANO DE
CONTRIBUiÇÃO VARIÁVEL - PCV.

1. Massa abrangida 11102° semestre de 2012 do Plano PCV

Comentãrio: Verificou-se que no total da massa abrangida pelo Plano PCV houve uma
variação de menos de 1% entre 2012 e 2011.

2. Ativo Liquh:lo do PCV no 2° Semestre de 2012

1. Ativos 89.918.123,41 11.664.194,32 25,56%

Disponível 4.592,44 603.101 -99,24%

Recebívei 1.204.525,29 1.196.701,84 0,65%

Investimento 88.169.005,68 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 0,34%

2. Obrigações 123.360,80 11010.844,13 22,33%

Operacional 123.360,80 1 13 22,33%

3. FLmdoSi não Previdel1lciais 528.502,38 561.113,31 ~5,92%

Fundo Administrati\iO 528.502,38 561 -5,92%

4. Resultados a Realizar
5. Ativo Liquido (im2-34) 89.326.260,23 11.1001.516,82 25,81%

Provisões Matemáticas 89.215.783,67 70.920.492,54 25,80%

Fundos Previdenciais 110.476,56 81.084,28 36,25%

Fonte: Demonstrações Contábeis

Comentãrio: O crescimento do Ativo Líquido no final do 2° semestre de 2012 foi de 25,81 %.
No PCV o crescimento foi de 7,99% em relação a dezembro de 2011, em virtude do
crescimento dos investimentos em 2012.

3. Evolução do Passivo Atuarial em 31 de dezembll'O de 21012
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Fonte: Demonstrações Contábeis

Comentário: As Provisões Matemáticas, que representam à garantia dos compromissos e
obrigações do plano, atingiram ao final do 2° semestre de 2012 o montante de R$
89.215.783,67 com um aumento em relação a dezembro de 2011 de 25,80%.

Patwcnn.u:!orles

P:articipamtes Ativos

A I!.Ito p:a.troiCi1I'1I:ados

Assistidos

Pecúlios

3.051.848,13
2.414.579,06

3.262.221,73
1.557,21

3.199.198,25
2.231.211,41
2.11515.3158,54

230,27
173.254,44

-4,151(%

8,22°/0
11,92°10

5116,25%

-100,00%

Fonte: Demonstrações Contábeis

Comentário: As receitas com benefícios acumulados ao final do 2° semestre de 2012,
registradas contabilmente como Adições atingiram o montante de R$ 8.730.206,13,
representando um crescimento de 4,30% em relação ao ano anterior. A redução de 4,61 % nas
receitas previdenciais, advindas dos patrocinadores decorrem da transferência de participantes
ativos para os autopatrocinados, fato que também justifica a variação positiva de 17,92% nas
receitas desta modalidade de participantes.

5. Despesas Previdem:iais Acumuladas com lBell'1lefUciosem 31 de dezembw de

2012.
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Aposentadoria Pmgramada 42.129,97 4fHJ42,48 ~5, 13%

ffnllalidez 13.433,91 100,00%

Pensão tj6.080,34 50.889,99 29,85%

Aposentadoria Antecipada 5.548,91 1.2018,14 359,29%

Resgate

Porlabiffidade

639.986,99

1.686,08

9.152,33

94.439,418

61892,61%

~98,21%

Fonte: Demonstrações Contábeis

Comentário: As obrigações com benefícios acumuladas ao final do 2° semestre de 2012,
registradas contabilmente como Deduções atingiram o montante de R$ 1.260.163,70, 64,42%
acima do ano anterior. O maior aumento foi nas deduções com Institutos no item Resgate

6. Aspectos Ah.ll~uia.is (Hipóteses e Premissas) do PIamo de Contribuição Variá.ve! -
PCV em 31 de dezembro de 2012.

Acerca das hipóteses e premissas utilizadas no Plano de Contribuição Variável - PCV, a
análise foi realizada com base na Demonstração Atuarial - DA, estabelecido pela Instrução
Normativa/PREViC 09/2009, bem como dos Pareceres e laudos Atuariais, quando da
realização da Avaliação Atuarial anual do Plano.

As hipóteses e premissas consideradas nos cálculos do passivo atuarial do PCV são as
demonstradas a seguir refletidas nos resultados do plano e legislação vigente, qual seja a
Resolução MPS/CGPC 018/2006.

Realizamos algumas análises considerando as informações constantes na Demonstração
Atuarial acerca da quantidade esperadas de ocorrências para os eventos biométricos
relacionados às tábuas de mortalidade, mortalidade de inválidos e invalidez.
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Indexador do Plano Dara Reaiuste dos Beneficios Variação da Quota no período deduzido da Taxa Reai de Juros

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

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

Projeção de Crescimento Real de Salário evolução futura da média dos salários ao longo da carreira do
emlJre!!adol.

Proieção de Crescimento Real de IBeneficio do INSS IJ,IJCJ%a.a.

Projeção de Crescimento Real dos Beneficios do Plano IJ,IJIJ% a.a.-
Fator de Determinação do Valor Real dos Salários ao Longo do

Tempo e Fator de Determinação do Valor Real dos Beneficias dos Não Aplicável

Planos ao Lon"o do remoa
Fator de Determinação do Valor Real dos Beneficias do INSS ao

Não Aplicável
Longo do Tempo -

Tábua de Rotatividade * Não Aolicável

Tábua de Mortalidade Geral * AT-83

Tábua de Mortalidade de Inválidos * hlAI'C

Tábua de Entrada em Invalidez* Nã(J Aolicável

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

dados constantes dos cadastros de Ioeneficiários integrantes das

Composição das Famílias de Pensionistas
familias dos participantes. Contudo, não havendo beneficiá rio vitalicio

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

considera-se 1 dependel1te vitalício da mesma idade desse
lIarticillante.

* = Todas as hipóteses refletidas ou mensllradas utilizando as Tábuas indica das (Rotatividade, MortalRdade Geral, Mortalidade de Inválidos e
Entrada em Invalidez), mostram a probabilidade ou expectativa de vida, entrada em invalidez Ol.! rotatividade das pessoas que integram a

população de Participantes.
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MANiFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A ADERÊNCIA DAS
PREMiSSAS E HiPÓTESES ATUARiAIS DO PLANO DE CONTRIBUiÇÃO

VARIÁVEL - PCV REFERENTE AO 2t:>SEMESTRE DE 201

Diante das análises efetuadas e em atendimento ao artigo 19 da Resolução do CGPC na. 13,
de 01 de outubro de 2004, manifestamos que, na CAGEPREV - Fundação CAGECE de
Previdência Complementar, no 20 SEMESTRE DE 2012 as premissas e hipóteses atuariais e
os resultados patrimoniais do Plano de Contribuição Variável - conforme informações
atuariais e balancetes do plano estavam aderentes ao equilíbrio patrimonial com relação aos
compromissos e obrigações do plano. Devendo ser considerado os comentários apresentados.

Fortaleza/CE,

o do Conselho FiscalMembro do

Presidente do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal Membro do Conselho Fiscal
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IV. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. Gestão Previdencnal do PI.mo de Contritn.lição Varnável - PCV em 31 de dezembro de
2012.

PATROCINADOR(ES)
PARTICIPANTES
AUTOPA TROCINADOS

BENEF 10S DE PRESTAÇ O CONTINUADA
BENEFíCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA
INSTITUTOS
OUTRAS DEDUÇÕES

2.416.136,27 (91.959,12) -3,67%

3.262.221,73 39.229,23 1,22%

(36.258,94)
99.676,13 (50.323,87) -33,55%

641.673,07 641.673,07 100,00%

415.671,00 391.021,37 (24.649,63) -5,93%

Fonte: Demonstrações Contábeís e Orçamento

Comentário: A tabela acima apresenta as variações entre os valores planejados e realizados
para o exercício de 2012 da gestão previdencial. Para as adições foi projetado um reajuste
salarial de 7% a partir do mês de maio de 2012 nos salários dos empregados da Patrocinadora.
O reajuste salarial realizado, conforme Acordo Coletivo de 2012 foi de 6%. No grupo das
Deduções, nas contas de Institutos referente a resgates realizados e não planejados.

RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
EMPRÉSTIMOS
IMÓVEIS

RENDA VARIÁVEL
EMPRÉSTIMOS
IMÓVEIS
TARIFAS BANCÁRIAS

Fonte: Demonstrações Contábeís e Orçamento

7.796.057,50
283.012,54

1.452.361,10

4.704,00

1.438.587,58
1.084.631,30

14.600,00

871.998,78
21.756,89
17.107,29

2.028,00

1.155.575,04
(367.729,80)

14.600,00

871.998, "18
21.756,89
17.10"1,29
(2.676,00)

408,31%
-25,32%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
-56,89%

Comentário: A tabela acima apresenta as variações entre os valores planejados e realizados
para o exercício de 2012 da gestão dos investimentos.

@) Renda lFi){a e Renda Vall"náve~ - Os investin entos em Renda Fixa e Renda Variável
se realizaram acima do previsto. As decisões tomadas no final do primeiro semestre
de 2012 foram decisivas para minimizar o impacto e garantir o retorno desejado dos
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investimentos. Dentre as decisões comentadas podemos destacar a diversificação de
gestores com novas opções de investimentos; a troca de ativos indexados ao CDi
para papéis atrelados a índices de preços e a reestruturação do Comitê de
investimentos.

@ Empréstimos - As operações de empréstimos não se realizaram acima do planejado,
haja vista o desaquecimento na sua demanda, provocado taxas de inflação no
período, onerando os percentuais mensais incidentes sobre tal modalidade de
operação.

3. Gestão Administr~tiv~

PESSOAL E ENCARGOS
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
VIAGENS E ESTADIAS
SERViÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS GERAIS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Fonte: Demonstrações Contábeis e Orçamento

456.384,08
8.000,00

11.000,00
130.676,80
203.723,78

4.643,82

543.025,11
9.142,00
8.848,46

142.155,06
175.433,72

4.046,83

86.641,03
1.142,00

(2.151,54)
11.478,26

(28.290,06)
(596,99)

18,98%
14,28%

-19,56%
8,78%

-13,89%
-12,86%

Comentã,rio: A tabela acima apresenta as variações entre os valores planejados e realizados
para o exercício de 2012 da gestão dos investimentos. Seguem justificativas abaixo:

Pessoa! e Encargos - esse grupo corresponde aos gastos com remuneração da Diretoria,
salários e provisões do Pessoal Próprio da Fundação e demais gastos com encargos e
benefícios. Os gastos se realizaram acima do previsto em decorrência de mudanças na gestão
da CAGEPREV.

rrein~mentos, Congressos e Seminários - correspondem aos gastos com participação dos
Dirigentes, Conselheiros e Pessoal Próprio nos eventos pertinente a previdência. Os gastos
com treinamentos, congressos e seminários se realizaram acima do previsto devido a
participação dos dirigentes e conselheiros em Congressos e Seminários ocorridos ao longo do
exercício de 2012.

Viagens e Est~di~s - correspondem aos gastos com deslocamento dos Dirigentes,
Conselheiros e Pessoal Próprio para participação de reuniões, treinamentos, congressos
dentro e fora do Estado. Os gastos com viagens e estadias se realizaram abaixo do previsto.

Serviços de Tell'ceiros - corresponde aos gastos cam consultarias contábil, atuarial e jurídica,
auditoria contábil e demais serviços. Os gastos com serviços de terceiros se realizaram acima
do valor previsto em decorrência, principalmente pela contratação de consultaria contábil,
reajuste do contrato de consultaria atuarial; desenvolvimento do novo confecção do Jornal
CAGEPREV.

lDespes~s Gell'~is - corresponde aos gastos com suprimentos, telefones, energia, alugueis das
salas, alugueis dos sistemas e demais gastos. As despesas gerais foram realizadas abaixo do
valor previsto em decorrência, principalmente pela não realização dos gastos com aluguel de
imóveis, pois tinha sido planejada aquisição de 'IOVOS imóveis, fato que não foi realizado e pela
não realização de gastos com sistema integrado.

4. Comentáll'ios Gerais
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8. A entidade elaborou seu orçamento seguindo modelo econômico (contábil), onde estão
projetadas todas as receitas e despesas financeiras e contábeis, por gestão:
previdencial, de investimentos e administrativo. Possibilitando aos gestores uma visão
mais ampla da projeção dos seus resultados, bem como do acompanhamento da
execução orçamentária.

b. O modelo orçamentário do PCV está em consonância com o § 1° do art 16 da
Resolução do CGPC 13/2004 e do PGA em consonância com a Resolução do CGPC
29/2009.

c. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012 foi aprovada pelo
Conselho Deliberativo na sua 253 Reunião Ordinária, datada de 30 de dezembro de
2011

d. A CAGEPREV apresentou as justificativas com relação aos desvios (variações)
orçamentários.
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 201

Diante das análises efetuadas e em atendimento ao artigo 19 da Resolução do CGPC nO. 13,
de 01 de outubro de 2004, manifestamos que, na CAGEPREV - Fundação CAGECE de
Previdência Complementar, no 2° SEMESTRE DE 2012 a execução orçamentária da Gestão
Previdencial, dos Investimentos e Administrativa do exercício de 2012, possuía controles
segregados, possibilitando o seu acompanhamento tempestivo das variações. A CAGEPREV
elaborou orçamento do PCV atendendo ao §1°, do artigo16°, da Re~;olu do CGPC n° 13, de
01 de outubro de 2004 e orçamento administrativo em consonância com a Resolução do CGPC
nO 29, de 31 de agosto de 2009. Devendo ser considerado os comentários apresentados.

Conselho Fiscal da CAGEPRIEV - IFVJndação CAGECE de Previdência Comp~ementaJr.

Valentino Mendes Quezado

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal Membro do Conselho Fiscal
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V" PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATiVA - PGA"

(a) Patrimônio Social (R$)
(b) Despesas Administrativas (R$)
Gestão Previdencial (R$)
Gestão dos In~stimentos (R$)
(c) Número de Participantes
(b/a) Despesas sobre o Patrimônio (%)
(b/c) Despesa per capita (R$1,OO)

Fonte: Demonstrações Contábeis

2. Comparativo das Despesas Admil1istrativéls.

89.854.762,61
882.651,18
803.41

79.238,17
1.027
0,98%

859,45

71.563.350,19
728.490,65
664.166,14

64.324,51
1.035
1,02%

86

PESSOAL E ENCARGOS
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E
VIAGENS E ESTADIAS
SERViÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS GERAIS
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕE

Fonte: Demonstrações Contábeis e Orçamento

543.025,11
9.142,00
8.848,46

142.155,06
175.433,72

4.046,83

492.615,76
440,00

7.921 ,15
82.381

143.885,13
1.247,28

50.409,35
8.702,00

927,31
59.773,73
31.548,59

2.799,55

10,23%
1977,73%

11,71%
72,56%
21,93%

224,45%

Comel1tário: Observamos que as Despesas Administrativas no ano de 2012 ficaram acima
21,16% em relação ao ano de 2011, conforme justificativas abaixo:

Pessoal e Em~argos - esse grupo corresponde aos gastos com remuneração da Diretoria,
salários e provisões do Pessoal Próprio da Fundação e demais gastos com encargos e
benefícios. Os gastos em 2012 ficaram acima de 2011 em 1 em decorrência de
mudanças na gestão da CAGEPREV.

Trein:a.memtos, COl1gressos e Seminários - corresponde aos gastos com participação dos
Dirigentes, Conselheiro e Pessoal Próprio nos eventos pertinente a previdência. Os gastos com
treinamentos, congressos e seminários em 2012 foram maiores que os gastos de 2011 devido
a participação dos dirigentes e conselheiros em Congressos e Seminários ocorridos ao longo
do exercício de 2012.

Viagens e Estadias - correspondem aos gastos com deslocamento dos Dirigentes,
Conselheiro e Pessoal Próprio para participação de reuniões, treinamentos, congressos dentro
e fora do Estado. Os gastos com viagens e estadi2s em 2012 foram maiores que os gastos de
2011 em virtude da participação dos dirigentes e conselheiros em Congressos e Seminários ao
longo do exercício de 2012.
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Serviços de Terceiros - corresponde aos gastos com consultarias cO~ltábil, atuarial e jurídica,
auditoria contábil e demais serviços. Os gastos com serviços de terceiros em 2012 foram
maiores que os de 2012 em decorrência, principalmente da contratação de consultaria contábil,
reajuste do contrato de consultaria atuarial; desenvolvimento do novo confecção do Jornal
CAGEPREV. Tais gastos foram necessários para aumentar os controles e a capacitação dos
dirigentes da Fundação.

Despesas Gerais - corresponde aos gastos com suprimentos, telefones, energia, alugueis das
salas, alugueis dos sistemas e demais gastos. As despesas gerais em 2012 foram maiores que
as de 2011 devido principalmente a mudança para a nova sede da Fundação; aumento da
comunicação da Fundação com seus participantes através do Jornal
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MANifESTAÇÃO DO CONSELHO fiSCAL SOBRE OS RESULTADOS DO
PLANO DE GESTÃO ADMiNiSTRATIVA- PGA NO 2@SEMESTRE DE 2012.

Diante das análises efetuadas e em atendimento ao artigo 19 da Resolução do n°. 13,
de 01 de outubro de 2004, manifestamos que, na CAGEPREV - Fundação CAGECE de
Previdência Complementar, no 2° SEMESTRE DE 2012 em relação ao Plano de Gestão
Administrativa - PGA, os procedimentos adotados estavam em consonância com a Resolução
CGPC n° 29/2009 e da IN/SPC 34/2009. Devendo ser considerado os comentários
apresentados.

Fortaleza/CE,

Conslelho FiscaJ da CAGEPRIEV - Fundação CAGIECIE de Previdência ComlP~ementar.

(,?
Francisco de Assis Gomes'Silva

Membro do Conselho Fiscal

Vespas' no Valentino Mendes Quezado

M~ro do Conselho Fiscal

Valmiki

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho
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MANIFESTAÇÃO FINAL DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AOS
CONTROLES INTERNOS NO 2° SEMESTRE DE 2012.

Em atendimento a Resolução CGPC n° 13, de 01/10/2004, encaminhar o presente relatório ao
Conselho Deliberativo para dar cumprimento ao inciso I, do parágrafo único do artigo 19, e a
Diretoria Executiva para dar cumprimento ao inciso 11, do parágrafo único do artigo 19, na
adoção das providências sobre as recomendações, apresentando respostas e as justificativas
ao Conselho Fiscal no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento.

Informa, na oportunidade, que não há obrigatoriedade de envio do presente relatório à
PREVIC, somente em caso de solicitação daquele órgão, em consonância ao inciso 11, do
parágrafo único, do artig019 da Resolução do CGPC nO 13, de 01/10/2004, que determina à
permanência do mesmo a disposição da PREVIC pelo prazo de cinco anos juntamente com a
documentação suporte que serviu de base deste relatório.

Conselho Fiscal da CAGIEPREV - Fum:lação CAGIECE de Prevüdêm.:ia Complementar.

lau

Presidente do Cons"élho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Vespasi Valentino Mendes Quezado
I

Memb~o Conselho Fiscal
,.,/

Membro do Conselho Fiscal Membro do Fiscal
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