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Nº 77, terça-feira, 23 de abril de 2019

Ministério da Educação

PORTARIA Nº 80, DE 15 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b"
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de
pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;
E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.024607/2018-57 e do sistema Orquestra nº 1347026, resolve:
Alterar o item 5 (DESCRIÇÃO FUNCIONAL) e item 10 (ANEXOS) da Portaria
Inmetro/Dimel nº 188, de 24 de outubro de 2014, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 847, DE 22 DE ABRIL DE 2019
Institui o Programa de Suporte à Manutenção e ao
Desenvolvimento do Ensino, com vistas à aplicação
de recursos de custeio em projetos de manutenção,
destinados ao desenvolvimento da educação básica.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o art.
70, parágrafo único, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, resolve:
Art. 1º Instituir o Programa de Suporte à Manutenção e ao Desenvolvimento do
Ensino, com vistas à aplicação de recursos de custeio em projetos de manutenção,
destinados ao desenvolvimento da educação básica e direcionados por meio de emendas
parlamentares individuais e de bancadas impositivas de que trata o art. 70, parágrafo
único, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018.
§ 1º Entende-se como projetos de manutenção as atividades que não
contribuem diretamente para a aquisição de bem de capital, e que propiciem suporte à
execução de políticas de manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 2º A execução dos projetos mencionados no caput será operacionalizada nos
moldes do Plano de Ações Articuladas - PAR, em caráter não continuado, de que trata a Lei
nº 12.695, de 25 de julho de 2012, e nas resoluções vigentes que tratem da matéria, do
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
§ 3º A execução do cadastro das iniciativas e o desdobramento de sua
execução ocorrerão no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação - SIMEC.
§ 4º Os projetos de manutenção de que trata esta Portaria deverão ser
necessariamente solicitados por meio do SIMEC e submetidos previamente à análise
técnica do FNDE.
Art. 2º Os recursos serão aplicados em projetos de manutenção, visando dar
suporte às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A execução dos recursos de que trata esse artigo obedecerá a legislação
vigente sobre execução orçamentária e financeira, respeitada a legislação federal que trata
do processo administrativo e das matérias de licitação e contratos.
§ 2º As emendas parlamentares de que trata o caput do art. 1º desta Portaria
serão realizadas no Grupo de Natureza de Despesa - GND3.
Art. 3º O critério de classificação de suporte à execução de políticas de
manutenção e desenvolvimento do ensino seguirá exclusivamente a legislação federal
orçamentária e financeira.
Parágrafo único. Fica vedada a destinação de recursos, sem prejuízo de outras
vedações legais, para:
I - atividades de obras e serviços de engenharia assumidos como contrapartida
do ente federado;
II - projeto de terraplanagem para adequação do terreno;
III - fornecimento de água e energia;
IV - serviços de engenharia para elaboração do projeto; e
V - remuneração de pessoal.
Art. 4º A prestação de contas seguirá o fluxo estabelecido na legislação do PAR,
com a emissão de Parecer quanto ao alcance do objeto pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Cacs-Fundeb, sem
prejuízo da atuação de outros segmentos de controle social.
Art. 5º O FNDE fica responsável pela análise do mérito e dos projetos de
manutenção enquadrados no âmbito desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto
PORTARIA Nº 81, DE 15 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b"
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos
de energia elétrica, aprovado pelas Portarias Inmetro nº 586/2012 e nº 587/2012;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº
52600.011879/2019 e do sistema Orquestra nº 1237715, resolve:
Incluir uma nova fonte de alimentação utilizando uma topologia de fonte por
transformador conhecida como fonte "linear" como opção à característica original do
projeto, no qual o medidor é fornecido com uma fonte de alimentação RC, também
conhecida como fonte "capacitiva", no modelo LUMEN 3 MD de medidor eletrônico de
energia elétrica, classe de exatidão B, marca NANSEN, aprovado pela Portaria
Inmetro/Dimel nº 82 de 23 de maio de 2018, de acordo com as condições de aprovação
especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto
PORTARIA Nº 82, DE 17 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b"
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para dispositivo indicador
eletrônico para bombas medidoras de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 23/1985;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº
52600.013265/2018-40 e do sistema Orquestra nº 1253007, resolve:
Aprovar o modelo EMR4, de dispositivo indicador eletrônico para bombas
medidoras de combustíveis líquidos, marca Veeder-Root, de acordo com as condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 848, DE 22 DE ABRIL DE 2019
Torna sem efeito a Portaria MEC nº 1.362, de 27 de
outubro de 2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o art. 2º da Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; o
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; a Portaria Normativa nº 23, de 21 de
dezembro de 2017, bem como os fundamentos trazidos no Processo nº
23000.009196/2018-31, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria MEC nº 1.362, de 27 de outubro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2017, Seção 1, página 27, que
homologou o Parecer CNE/CES nº 392/2017, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201502430, e indeferiu o pedido de
credenciamento do Centro Universitário Fundação Santo André, com sede na Avenida
Príncipe de Gales, nº 821, bairro Príncipe de Gales, no município de Santo André, no
estado de São Paulo, mantida pela Fundação Santo André (CNPJ nº 57.538.696/0001-21),
para oferta de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

ABRAHAM WEINTRAUB

PORTARIA Nº 320, DE 18 DE ABRIL DE 2019

PORTARIA Nº 849, DE 22 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22,
inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.000427/2019-72,
resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da entidade Fundação
CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, nos termos do supracitado processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts.
11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, regulamentado pelos Decretos
nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, e nº 86.377, de 17 de setembro de 1981, e ainda
a edição do Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, que aprovou a Estrutura
Regimental do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Fica delegada competência aos titulares das Unidades do Ministério da
Educação para, nos termos da legislação vigente:
I - ordenar despesas e praticar todos os atos de gestão orçamentária e
financeira, no âmbito de suas respectivas Unidades;
II - autorizar viagens a serviço, no território nacional, de servidores sob sua direção;
III - baixar portarias relativas a seus serviços e a seus servidores, bem como
expedir circulares a outras Unidades do Ministério, em assuntos de sua competência; e
IV - celebrar ou aprovar protocolos, contratos, ajustes e convênios relativos às
atividades inerentes às suas respectivas áreas.
Parágrafo único. O disposto no inciso IV não se aplica aos casos que envolvam
financiamento externo de bens ou serviços de entidades estrangeiras ou internacionais.
Art. 2º O disposto no art. 1º aplica-se aos titulares das Unidades abaixo
relacionadas:
a) Secretaria Executiva;
b) Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
c) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
d) Diretoria de Tecnologia da Informação;
e) Secretaria de Educação Básica;
f) Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;
g) Secretaria de Educação Superior;
h) Secretaria de Alfabetização;
i) Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior;
j) Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação;
k) Conselho Nacional de Educação.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 326, DE 22 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.001818/2019-12, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão do Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito - FGCOOP, CNPJ nº 19.990.300/0001-93, na condição de patrocinadora do Plano de
Benefícios Previdenciários do Sicoob Multipatrocinado - CNPB nº 2006.0031-11, e a
entidade FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019042300108
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

90.884.412/0001-24
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

SAUL FERNANDO PEDRON
10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 01/11/2021 às 10:19 (data e hora de Brasília).
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5.2.3
Declaração de que não foi
considerada inidônea por ato
da administração pública de
qualquer esfera da
federação, e que não está sob
processo de intervenção ou
liquidação
extrajudicial (Anexo II).

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

DECLARAÇÃO INIDONEIDADE

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 01/2021, nos responsabilizando pelas informações
prestadas. Declaramos para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado
pelo Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta
mais vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores
públicos municipais de Pato Branco:
- a inexistência de fatores impeditivos supervenientes,
- que não se encontra impedida ou suspensa, mesmo que temporariamente, nem foi
declarada inidônea para contratar com o Poder Público ou participar de licitações, nos últimos
03 (três) anos,
- e que não se encontra sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação. Por ser expressão
da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Fundação Família Previdência – Razão Social: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ Nº: 90.884.412/0001-24 - Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS. CEP 90020-004
Fone: 51 3027 6651 - E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:45:44
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:47

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 232cff70-e234-4f96-a14b-df6c511d2e39. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:48

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:45:44

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:45:44

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
232cff70-e234-4f96-a14b-df6c511d2e39.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 232cff70-e234-4f96-a14b-df6c511d2e39, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

232cff70-e234-4f96-a14b-df6c511d2e39
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CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.
As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar
Assinatura.
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Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1° TABELIONATO DE NOTAS DE
PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1° TABELIONATO DE NOTAS DE
PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

90.884.412/0001-24
Inscrição:
Razão Social:FUND CEEE SEG SOCIAL
RUA DOS ANDRADAS 702 / CENTRO / PORTO ALEGRE / RS / 90020-004
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/11/2021 a 27/12/2021
Certificação Número: 2021112801374433934753
Informação obtida em 29/11/2021 08:43:37
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
CNPJ: 90.884.412/0001-24
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:46:54 do dia 07/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2022.
Código de controle da certidão: 3607.0FDE.F96E.A16E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº

0018073603

Identificação do titular da certidão:

Nome:

FUND CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE

Endereço:

RUA DOS ANDRADAS, 702
CENTRO, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:

90.884.412/0001-24

Certificamos que, aos 10 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.
Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.
Esta certidão é válida até 8/1/2022.
Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0028010114
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: 29/12/2021
Nome: FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
CNPJ: 90.884.412/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos
não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal,
lançados até 23 de novembro de 2021.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da
certidão negativa.

Certidão emitida em 29/11/2021 às 08:45:35, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 90.884.412/0001-24 e o código de
autenticidade 9B38913F1476

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

ALVARÁ Nº

1687360

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação
vigente concede:

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL
NOME FANTASIA
ELETROCEEE
ENDEREÇO
7677065 - R. DOS ANDRADAS 702 / 706

ATIVIDADES
3.06.02.03.15.00 - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA
******************************************
HORÁRIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 19 H
ÁREA
- 6954 M²
OBS - AREA 6.954,00 METROS QUADRADOS.
OBS. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.

PROCESSO

VENCIMENTO

***********

**********

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.
Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Porto Alegre, 27 de Agosto de 1991.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e
Turismo (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.
Solicitado em 18/11/2021 10:31:12

07/10/2021 16:58

SMIC - Consulta de Alvarás

SISTEMA

CONSULTA DE ALVARÁS CADASTRADOS

Critérios de Pesquisa
*Número Alvará: 1687360

Pesquisar

Informações do Alvará Número 1687360
Identificação do Alvará
Tipo: LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nome / Razão FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL
Social:
Nome Fantasia: ELETROCEEE
Endereço: 7677065 - R. DOS ANDRADAS, 702 / 706 Bairro:

CEP:

Dados do Alvará
Processo:
Data Emissão:

27/08/1991

Área(m²):

6.954

Data Vencimento:

Equipamento:
Horário:
Bairros:
Observações: AREA 6.954,00 METROS QUADRADOS.
OBS. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.

Condicionantes do Alvará
Código Descrição

Atividades do Alvará
Código

Descrição

30602031500 INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA

https://alvaraweb.procempa.com.br/alvara/consultaAlvaraPorNumero.seam?cid=590
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Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr.Contribuinte,
Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3(no caso
de autônomos).

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição
034.638.2.6

CNPJ

Data de Constituição

90.884.412/0001-24

Data de Inscrição

21/12/1979

28/02/1980

Nome do Contribuinte
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
Atividade Principal de Serviço
ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA
Atividades Secundárias de Serviço
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA
RETENCAO DE ISQN DE TERCEIROS NAO INSCRITOS
ASSOCIACAO-FUNDACAO-COOPERATIVA
Tipo de Tributação

Forma de Tributação

Receita Bruta

Receita Real

Endereço
Rua dos Andradas, 702
Bairro
Centro Historic
Situação Cadastral
Ativa

Cep

Cidade

90020-004

Porto Alegre
Data da última alteração
26/04/2000

ATENÇÃO:
• Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.
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Emitido na Internet, em 15/11/2021 às 23:

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E/OU TAXA
DE COLETA DE LIXO (TCL)
Esta certidão é válida até: 19/12/2021
Inscrição do Imóvel: 5416388
Endereço: R. DOS ANDRADAS, 702 - Sala 803

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que
vierem a ser apurados, é certificado que o imóvel acima nada deve relativo ao Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e/ou Taxa de Coleta de Lixo (TCL), lançados até
9 de novembro de 2021.

Atenção: Ao adquirir um imóvel, certifique-se sobre a inexistência de débitos relativos à tarifa de
água/esgoto junto ao DMAE.

Certidão emitida em 19/11/2021 às 09:13:51, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando INSCRIÇÃO 5416388 e o código de autenticidade
D31B29D2F398
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome: FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 90.884.412/0001-24
Certidão nº: 53398629/2021
Expedição: 12/11/2021, às 16:39:40
Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 90.884.412/0001-24, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:
0111300-52.2005.5.04.0002
0051600-55.1999.5.04.0003
0039800-42.2004.5.04.0007
0109100-86.2007.5.04.0007
0011500-33.2005.5.04.0008
0102500-24.1999.5.04.0009
0000054-62.2012.5.04.0016
0035700-05.2004.5.04.0020
0158000-27.2008.5.04.0020
0011000-86.2009.5.04.0020
0113500-36.2009.5.04.0020
0000707-23.2010.5.04.0020
0000366-26.2012.5.04.0020
0001081-68.2012.5.04.0020
0135000-91.1996.5.04.0028
0000744-89.2011.5.04.0028
0138400-42.1998.5.04.0029
0127200-91.2005.5.04.0029
0046500-26.2008.5.04.0029
0067000-79.2009.5.04.0029
0074600-91.2007.5.04.0201
0001968-40.2010.5.04.0661
0197300-44.2007.5.04.0662
0022300-73.2008.5.04.0701
0061500-53.2009.5.04.0701
0066600-46.1997.5.04.0721

-

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª

Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 53398629/2021. Página 2 de 2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
0142200-60.1998.5.04.0811
0000830-02.2012.5.04.0812
0000052-05.2012.5.04.0821
0009500-90.1998.5.04.0821

-

TRT
TRT
TRT
TRT

04ª
04ª
04ª
04ª

Região
Região
Região
Região

*
*
**
**

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 30.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Perfil da Entidade
Código:
Sigla:
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Início de Funcionamento:
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Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Estatuto disponível?
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JONRE k _jkJnDjJmGI`EORHNrESHIhSE`HbQKGMaGqREHHGGHIaGKSHaQEEI`SaRHrSGRHNǸ
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Assinaturas
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS
CPF: 466.436.560-87
Assinou em 09 nov 2021 às 16:32:11
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log
09 nov 2021, 16:27:47

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a. Data
limite para assinatura do documento: 09 de dezembro de 2021 (23:59). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 nov 2021, 16:27:47

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).

09 nov 2021, 16:32:12

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
177.18.157.190. Componente de assinatura versão 1.161.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

09 nov 2021, 16:32:12

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado: FD17906107000104_20210831_20210906124730_MELLON ARX
OVER.xml

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000819793
Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - “XML 5.0” dos fundos de investimentos especificados no
art. 10 da Instrução Previc n° 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc n° 34, de
04 de novembro de 2016)
Nome do Arquivo Recebido: FD17906107000104_20210831_20210906124730_MELLON ARX
OVER.zip

Avisos - Não impedem o processamento
Linha Posição Aviso
Could not find schema information for the element
2
2
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
Could not find schema information for the element
3
4
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
Could not find schema information for the element
4
6
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
6

4

Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.964/0000819793_FD17906107000104_20210831_20210906124730_MELLON ARX…

1/1
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Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado: FD14737553000136_20210831_20210901130848_1_20700.XML

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000819792
Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - “XML 5.0” dos fundos de investimentos especificados no
art. 10 da Instrução Previc n° 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc n° 34, de
04 de novembro de 2016)
Nome do Arquivo Recebido: FD14737553000136_20210831_20210901130848_1_20700.zip

Avisos - Não impedem o processamento
Linha Posição Aviso
2

2

3

3

4

4

8

3

Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.090/0000819792_FD14737553000136_20210831_20210901130848_1_20700_0_85…

1/1

10/09/2021 10:10

Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado:
FD12188161000130_20210831_20210901114229_LZRBENERGIAIFIP_V5.xml

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000819791
Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - “XML 5.0” dos fundos de investimentos especificados no
art. 10 da Instrução Previc n° 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc n° 34, de
04 de novembro de 2016)
Nome do Arquivo Recebido:
FD12188161000130_20210831_20210901114229_LZRBENERGIAIFIP_V5.zip

Avisos - Não impedem o processamento
Linha Posição Aviso
Could not find schema information for the element
2
2
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
Could not find schema information for the element
3
4
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
Could not find schema information for the element
4
6
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
6

4

Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.181/0000819791_FD12188161000130_20210831_20210901114229_LZRBENERGI…

1/1

10/09/2021 10:10

Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado: FD11083096000115_20210831_20210901161234_FIP OLEO E
GAS_V5.XML

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000819790
Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - “XML 5.0” dos fundos de investimentos especificados no
art. 10 da Instrução Previc n° 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc n° 34, de
04 de novembro de 2016)
Nome do Arquivo Recebido: FD11083096000115_20210831_20210901161234_FIP OLEO E
GAS_V5.zip

Avisos - Não impedem o processamento
Linha Posição Aviso
Could not find schema information for the element
2
2
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
Could not find schema information for the element
3
3
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
Could not find schema information for the element
4
4
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
8

3

Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.726/0000819790_FD11083096000115_20210831_20210901161234_FIP OLEO E G…

1/1

22/09/2021 08:45

Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado: FD01909558000157_20210831_20210914114049_ANGRA INV
INST.XML

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000822514
Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - “XML 5.0” dos fundos de investimentos especificados no
art. 10 da Instrução Previc n° 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc n° 34, de
04 de novembro de 2016)
Nome do Arquivo Recebido: FD01909558000157_20210831_20210914114049_ANGRA INV
INST.zip

Avisos - Não impedem o processamento
Linha Posição Aviso
Could not find schema information for the element
2
2
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
Could not find schema information for the element
3
4
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
Could not find schema information for the element
4
6
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
6

4

Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 21/09/2021 15:55

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.421/0000822514_FD01909558000157_20210831_20210914114049_ANGRA INV I…

1/1
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Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado: FD97521194000102_20210831_20210902192824_CLARITAS
LOGISTICA I FI IMOBILIARIO.XML

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000819794
Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - “XML 5.0” dos fundos de investimentos especificados no
art. 10 da Instrução Previc n° 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc n° 34, de
04 de novembro de 2016)
Nome do Arquivo Recebido: FD97521194000102_20210831_20210902192824_CLARITAS
LOGISTICA I FI IMOBILIARIO.zip

Avisos - Não impedem o processamento
Linha Posição Aviso
Could not find schema information for the element
2
2
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
Could not find schema information for the element
3
3
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
Could not find schema information for the element
4
4
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
8

3

Could not find schema information for the element
'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.604/0000819794_FD97521194000102_20210831_20210902192824_CLARITAS LO…

1/1

27/09/2021 09:42

Protocolo de Processamento de Arquivo

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
Nome do Arquivo Processado: prct20210801_20210831_20210923171923.xml

Dados do Arquivo Enviado:
Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000827725
Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e Política
de Investimentos - Padrão Previc
Nome do Arquivo Recebido: prct20210801_20210831_20210923171923.zip
Brasília, 24/09/2021 10:02

file:///C:/Users/CGONAL~1/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.471/0000827725_PRCT20210801_20210831_20210923171923_0_851_PROTOCO…

1/1

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
C.N.P.J. Nº 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
R$ mil

Ativo

Notas

Exercício
Atual

Disponível

3.821

Realizável
Gestão Previdencial

7.591.481

291.648

305.871

1.858

1.616

Gestão Administrativa
6

Títulos Públicos

6.586

7.700.679
5

Investimentos

Exercício
Anterior

7.407.173

7.283.994

4.559.743

4.886.820

Passivo

Notas

Exercício
Atual

Exigível Operacional

Exercício
Anterior

58.032

14.262

Gestão Previdencial

9.866

9.378

Gestão Administrativa

5.278

4.646

42.888

238

Investimentos

6

Exigível Contingencial

10

136.123

139.334

Gestão Previdencial

10.1

101.462

107.349

Créditos Privados e Depósitos

520.485

462.853

Gestão Administrativa

10.2

2.174

2.073

Ações

504.525

667.608

Investimentos

10.3

32.487

29.912

1.561.015

1.024.850
7.511.487

7.445.364

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários

6.2 / 6.3

Empréstimos e Financiamentos

34.695

36.400

226.710

205.463

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

13

7.224.110

7.505.749

7.262.091

Benefícios Concedidos

7.576.819

7.354.355

Benefícios a Conceder

1.299.016

1.193.573

(1.370.086)

(1.285.837)

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
Permanente

7.277.556

13.2

1.142

893

(228.193)

(37.981)

Imobilizado

333

445

Resultados Realizados

(228.193)

(37.981)

Intangível

809

448

(-) Déficit Técnico Acumulado

(228.193)

(37.981)

233.931

221.254

7

Equilíbrio Técnico

14

Fundos

Total do Ativo

Clicksign cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

7.705.642

7.598.960

Fundos Previdenciais

15.1

10.361

9.511

Fundos Administrativos

15.2

223.570

211.743

7.705.642

7.598.960

Total do Passivo

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 000.129.690-61

SAUL FERNANDO PEDRON
DIRETOR FINANCEIRO
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Assinaturas
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JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
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SAUL FERNANDO PEDRON
Assinou
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS
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Log
18 mar 2021, 17:44:00

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data
limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mar 2021, 17:44:01

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular
*******8355, com hash prefixo 935349(...).

18 mar 2021, 17:44:03

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular
*******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

18 mar 2021, 17:44:04

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular
*******1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

18 mar 2021, 17:44:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

18 mar 2021, 17:45:38

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******1657 (via
token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 20:36:41

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 22:44:29

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:52

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:53

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebeccffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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Relatório da Entidade

Informações Básicas
CNPJ:
Número do Processo:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica PREVIC:
Data de Cadastro:

90.884.412/0001-24
00300.000116/2719-79
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
FUNDACAO FAMILIA PREVIDENCIA
INSTITUIDOR CLASSISTA
18/06/2008

Endereço
CEP:
Endereço:
Número:
Complemento:
Bairro:
Município:
Estado:
País:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Site:
Observações:

90.020-004
R DOS ANDRADAS 702
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS
BRASIL
513027310530273
(51) 3228-5325
GRCSECRETARIA@FAMILIAPREVIDENCIA.COM.BR
WWW.FUNDACAOCEEE.COM.BR
-

Perfil da Entidade
Código:
Sigla:
Fundamentação Legal:
Tipo:
Patrocínio Predominante:
Qtd. Máx. de Diretores Executivos:
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais:
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos:
Situação:
Qualificação Quanto ao Número de Planos:
Data de Autorização:
Data de Início do Funcionamento:
Data de Encerramento:
Número do Processo de Criação:
Expediente de Comunicação de
Início de Funcionamento:
Outros Documentos disponível?
Estatuto da Entidade
Data da Aprovação:
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Estatuto disponível?
Quadro Comparativo disponível?
Análise Técnica disponível?
Tipo do Documento
Número do Documento:
Data do Documento:

21/10/2021 11:43

0108-1
FAMILIA PREVIDENCIA
LC 108 / LC 109
SOCIEDADE CIVIL
PÚBLICA MUNICIPAL
3
4
6
NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
MULTIPLANO
21/12/1979
07/02/1980
00300.000116/2719-79
Sim

23/04/2019
23/04/2019
Sim
Sim
Sim
PORTARIA PREVIC
320
23/04/2019
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ATOS CONSTITUTIVOS
A documentação relacionada a seguir compõe os atos constitutivos da
Fundação Família Previdência registrados na Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.

Publicação da Aprovação do Estatuto no
Diário Oficial da União.
Estatuto atualizado.
Ata do CD de Aprovação do Estatuto.
Ata de posse do Presidente atualizada.
Ata de posse do Diretor Financeiro atualizada.
Ata da Diretoria - Designações de Substituições entre os
membros do Colegiado Executivo.
Documento de Identificação.

Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 77, terça-feira, 23 de abril de 2019

Ministério da Educação

PORTARIA Nº 80, DE 15 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b"
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de
pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;
E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.024607/2018-57 e do sistema Orquestra nº 1347026, resolve:
Alterar o item 5 (DESCRIÇÃO FUNCIONAL) e item 10 (ANEXOS) da Portaria
Inmetro/Dimel nº 188, de 24 de outubro de 2014, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 847, DE 22 DE ABRIL DE 2019
Institui o Programa de Suporte à Manutenção e ao
Desenvolvimento do Ensino, com vistas à aplicação
de recursos de custeio em projetos de manutenção,
destinados ao desenvolvimento da educação básica.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o art.
70, parágrafo único, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, resolve:
Art. 1º Instituir o Programa de Suporte à Manutenção e ao Desenvolvimento do
Ensino, com vistas à aplicação de recursos de custeio em projetos de manutenção,
destinados ao desenvolvimento da educação básica e direcionados por meio de emendas
parlamentares individuais e de bancadas impositivas de que trata o art. 70, parágrafo
único, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018.
§ 1º Entende-se como projetos de manutenção as atividades que não
contribuem diretamente para a aquisição de bem de capital, e que propiciem suporte à
execução de políticas de manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 2º A execução dos projetos mencionados no caput será operacionalizada nos
moldes do Plano de Ações Articuladas - PAR, em caráter não continuado, de que trata a Lei
nº 12.695, de 25 de julho de 2012, e nas resoluções vigentes que tratem da matéria, do
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
§ 3º A execução do cadastro das iniciativas e o desdobramento de sua
execução ocorrerão no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação - SIMEC.
§ 4º Os projetos de manutenção de que trata esta Portaria deverão ser
necessariamente solicitados por meio do SIMEC e submetidos previamente à análise
técnica do FNDE.
Art. 2º Os recursos serão aplicados em projetos de manutenção, visando dar
suporte às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A execução dos recursos de que trata esse artigo obedecerá a legislação
vigente sobre execução orçamentária e financeira, respeitada a legislação federal que trata
do processo administrativo e das matérias de licitação e contratos.
§ 2º As emendas parlamentares de que trata o caput do art. 1º desta Portaria
serão realizadas no Grupo de Natureza de Despesa - GND3.
Art. 3º O critério de classificação de suporte à execução de políticas de
manutenção e desenvolvimento do ensino seguirá exclusivamente a legislação federal
orçamentária e financeira.
Parágrafo único. Fica vedada a destinação de recursos, sem prejuízo de outras
vedações legais, para:
I - atividades de obras e serviços de engenharia assumidos como contrapartida
do ente federado;
II - projeto de terraplanagem para adequação do terreno;
III - fornecimento de água e energia;
IV - serviços de engenharia para elaboração do projeto; e
V - remuneração de pessoal.
Art. 4º A prestação de contas seguirá o fluxo estabelecido na legislação do PAR,
com a emissão de Parecer quanto ao alcance do objeto pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Cacs-Fundeb, sem
prejuízo da atuação de outros segmentos de controle social.
Art. 5º O FNDE fica responsável pela análise do mérito e dos projetos de
manutenção enquadrados no âmbito desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto
PORTARIA Nº 81, DE 15 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b"
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos
de energia elétrica, aprovado pelas Portarias Inmetro nº 586/2012 e nº 587/2012;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº
52600.011879/2019 e do sistema Orquestra nº 1237715, resolve:
Incluir uma nova fonte de alimentação utilizando uma topologia de fonte por
transformador conhecida como fonte "linear" como opção à característica original do
projeto, no qual o medidor é fornecido com uma fonte de alimentação RC, também
conhecida como fonte "capacitiva", no modelo LUMEN 3 MD de medidor eletrônico de
energia elétrica, classe de exatidão B, marca NANSEN, aprovado pela Portaria
Inmetro/Dimel nº 82 de 23 de maio de 2018, de acordo com as condições de aprovação
especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto
PORTARIA Nº 82, DE 17 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b"
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para dispositivo indicador
eletrônico para bombas medidoras de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 23/1985;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº
52600.013265/2018-40 e do sistema Orquestra nº 1253007, resolve:
Aprovar o modelo EMR4, de dispositivo indicador eletrônico para bombas
medidoras de combustíveis líquidos, marca Veeder-Root, de acordo com as condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

ABRAHAM WEINTRAUB
PORTARIA Nº 848, DE 22 DE ABRIL DE 2019
Torna sem efeito a Portaria MEC nº 1.362, de 27 de
outubro de 2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o art. 2º da Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; o
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; a Portaria Normativa nº 23, de 21 de
dezembro de 2017, bem como os fundamentos trazidos no Processo nº
23000.009196/2018-31, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria MEC nº 1.362, de 27 de outubro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2017, Seção 1, página 27, que
homologou o Parecer CNE/CES nº 392/2017, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201502430, e indeferiu o pedido de
credenciamento do Centro Universitário Fundação Santo André, com sede na Avenida
Príncipe de Gales, nº 821, bairro Príncipe de Gales, no município de Santo André, no
estado de São Paulo, mantida pela Fundação Santo André (CNPJ nº 57.538.696/0001-21),
para oferta de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

ABRAHAM WEINTRAUB

PORTARIA Nº 320, DE 18 DE ABRIL DE 2019

PORTARIA Nº 849, DE 22 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22,
inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.000427/2019-72,
resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da entidade Fundação
CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, nos termos do supracitado processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts.
11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, regulamentado pelos Decretos
nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, e nº 86.377, de 17 de setembro de 1981, e ainda
a edição do Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, que aprovou a Estrutura
Regimental do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Fica delegada competência aos titulares das Unidades do Ministério da
Educação para, nos termos da legislação vigente:
I - ordenar despesas e praticar todos os atos de gestão orçamentária e
financeira, no âmbito de suas respectivas Unidades;
II - autorizar viagens a serviço, no território nacional, de servidores sob sua direção;
III - baixar portarias relativas a seus serviços e a seus servidores, bem como
expedir circulares a outras Unidades do Ministério, em assuntos de sua competência; e
IV - celebrar ou aprovar protocolos, contratos, ajustes e convênios relativos às
atividades inerentes às suas respectivas áreas.
Parágrafo único. O disposto no inciso IV não se aplica aos casos que envolvam
financiamento externo de bens ou serviços de entidades estrangeiras ou internacionais.
Art. 2º O disposto no art. 1º aplica-se aos titulares das Unidades abaixo
relacionadas:
a) Secretaria Executiva;
b) Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
c) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
d) Diretoria de Tecnologia da Informação;
e) Secretaria de Educação Básica;
f) Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;
g) Secretaria de Educação Superior;
h) Secretaria de Alfabetização;
i) Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior;
j) Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação;
k) Conselho Nacional de Educação.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 326, DE 22 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.001818/2019-12, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão do Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito - FGCOOP, CNPJ nº 19.990.300/0001-93, na condição de patrocinadora do Plano de
Benefícios Previdenciários do Sicoob Multipatrocinado - CNPB nº 2006.0031-11, e a
entidade FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019042300108
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5.5.2
Declaração de
enquadramento legal, nos
moldes do Anexo III, deste
edital, datada e
assinada pelo dirigente da
proponente, informando que
leu atentamente a Lei
Municipal nº
5825, de 18 de outubro de
2021, bem como o presente
edital, e que, caso seja
selecionada,
preenche todos os requisitos
legais estabelecidos.

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

DECLARAÇÃO INIDONEIDADE

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 01/2021, nos responsabilizando pelas informações
prestadas.
Declaramos para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo
Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais
vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos
municipais de Pato Branco:
- que lemos atentamente a Lei Municipal nº 5825, de 18 de outubro de 2021, que instituiu o
Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Pato Branco, bem como no
Edital nº 001/2021,
- e que, caso seja selecionada, possui todos os requisitos legais estabelecidos, incluindo neste
os parâmetros de contribuições dos servidores com remunerações abaixo e acima do teto do
RGPS/INSS, em especial o item 5.5.5, do Edital nº 001/2021.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO

Página 7 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br

Página 13 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:45:44
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:28

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:44

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:45:44

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:45:44

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais

Página 4 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO

Página 7 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

Página 1 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
Página 6 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO

Página 2 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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ANEXO DA PROPOSTA

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2020 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

9.49670139

9.49670139

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.13467223

9.13467223

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

10.60837961

10.60837961

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

9.74209496

9.74209496

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

6.56580868

6.56580868

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

9.46485200

9.46485200

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

10.30045062

10.30045062

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

13.46077916

13.46077916

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

6.46608594

6.46608594

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

4.64468804

4.64468804

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

4.39660185

4.39660185

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

3.84552796

3.84552796

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

4.14541326

4.14541326

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73466050

3.73466050

100.00%

0.00%

210,155,854.14

4.60426180

4.60426180

100.00%

0.00%

22 CERAN
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RODRIGO SISNANDES PEREIRA
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2019 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

10.56965468

10.56965468

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.80226760

9.80226760

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

11.58249044

11.58249044

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

10.40514395

10.40514395

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

7.23573400

7.23573400

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

10.68284788

10.68284788

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

12.49041575

12.49041575

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

16.83543688

16.83543688

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

7.58439819

7.58439819

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

3.86584566

3.86584566

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

2.31595642

2.31595642

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

2.90241190

2.90241190

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

3.92837135

3.92837135

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73611212

3.73611212

100.00%

0.00%

210,155,854.14

7.26111233

7.26111233

100.00%

0.00%
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 24 meses.pdf
Documento número #588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
Hash do documento original (SHA256): 2ddb09165d5ba430f652a190f48a80951539893eb264c8f7e8f482b72345346a
Hash do PAdES (SHA256): b6be82dc6549eba791a6e3f4708390c6594463730cb4184c08c4a376fd9dd83b

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:48:45
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:55

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:48:45

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:48:45

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1,
com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2016 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

63.87729378

63.87729378

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

64.51345379

64.51345379

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

61.81699072

61.81699072

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

65.10869564

65.10869564

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

63.26270588

63.26270588

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

68.76277964

68.76277964

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

65.34924436

65.34924436

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

70.71030277

70.71030277

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

65.66787890

65.66787890

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

51.45896613

51.45896613

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

46.49417945

46.49417945

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

42.74663916

42.74663916

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

36.40221424

36.40221424

100.00%

0.00%

1,899,836.56

36.60336189

36.60336189

100.00%

0.00%

210,155,854.14

65.12016258

65.12016258

100.00%

0.00%
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 60 meses.pdf
Documento número #61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
Hash do documento original (SHA256): 74bdddf3457e488c8b350fbecb354cde33231ccab9c52db3745638277a2d2b99
Hash do PAdES (SHA256): 7b4e2e364aa84a34613f7fa2e41b3cec9558cb942cfb380b5ee39564bb7e2daf

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
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Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: BP_2019_1081_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:
•
•
•
•

Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000326302
Tipo de Arquivo Recebido: BP_C - BP - Balanço Patrimonial Consolidado
Nome do Arquivo Recebido: BP_2019_1081_01.zip

Brasília, 02/04/2020 19:02

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
C.N.P.J. Nº 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
R$ mil

Ativo

Notas

Exercício
Atual

Disponível

3.821

Realizável
Gestão Previdencial

6.586

7.700.679

7.591.481

291.648

305.871

1.858

1.616

5

Gestão Administrativa
Investimentos

Exercício
Anterior

7.407.173

7.283.994

4.559.743

4.886.820

Créditos Privados e Depósitos

520.485

Ações

6

Títulos Públicos

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários

Passivo

Notas

Exigível Operacional

Exercício
Anterior

58.032

14.262

Gestão Previdencial

9.866

9.378

Gestão Administrativa

5.278

4.646

6

42.888

238

Investimentos

10

136.123

139.334

Gestão Previdencial

10.1

101.462

107.349

462.853

Gestão Administrativa

10.2

2.174

2.073

504.525

667.608

Investimentos

10.3

32.487

29.912

1.561.015

1.024.850
7.511.487

7.445.364

7.277.556

7.224.110

7.505.749

7.262.091

Benefícios Concedidos

7.576.819

7.354.355

Benefícios a Conceder

1.299.016

1.193.573

(1.370.086)

(1.285.837)

6.2 / 6.3

Empréstimos e Financiamentos

34.695

36.400

226.710

205.463

Exigível Contingencial

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

13

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
Permanente

Exercício
Atual

1.142

893

(228.193)

(37.981)

Imobilizado

333

445

Resultados Realizados

(228.193)

(37.981)

Intangível

809

448

(-) Déficit Técnico Acumulado

(228.193)

(37.981)

233.931

221.254

7

Equilíbrio Técnico

13.2

14

Fundos

Total do Ativo

Clicksign cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

7.705.642

7.598.960

Fundos Previdenciais

15.1

10.361

9.511

Fundos Administrativos

15.2

223.570

211.743

7.705.642

7.598.960

Total do Passivo

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 000.129.690-61

SAUL FERNANDO PEDRON
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 262.943.030-87

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
C.P.F. 360.117.700-53

ADRIANO CARLOS O. MEDEIROS
CONTABILISTA
C.P.F. 466.436.560-87
CRC/RS 44.168

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

BP_REV_2020-20210318174358.pdf
Documento número #cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou
SAUL FERNANDO PEDRON
Assinou
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS
Assinou

Log
18 mar 2021, 17:44:00

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data
limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mar 2021, 17:44:01

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular
*******8355, com hash prefixo 935349(...).

18 mar 2021, 17:44:03

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular
*******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

18 mar 2021, 17:44:04

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular
*******1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

18 mar 2021, 17:44:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

18 mar 2021, 17:45:38

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******1657 (via
token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 20:36:41

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 22:44:29

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:52

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:53

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebeccffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
REGIMENTO INTERNO DO
COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO - CAP

Capítulo I
NATUREZA

Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas
gerais sobre o funcionamento dos Comitês de Acompanhamento dos Planos –
CAPs, de constituição facultativa, cuja natureza classifica-se por ser um órgão de
assessoramento do processo de gestão dos planos de previdência administrados
pela Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, em consonância
com o Estatuto e o Código de Ética da Entidade, atendendo também as
recomendações da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, na qual
dispõe sobre as práticas de Governança para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
Parágrafo Único. Estabelece também, a conduta de seus representantes,
indicados e eleitos, e disciplina o seu funcionamento, conforme estabelece o
Regulamento do Comitê de Acompanhamento do Plano, aprovado pelo Conselho
Deliberativo.

Capítulo II
FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição,
estabelecer a competência e as regras para o inter-relacionamento, visando a
participação dos representantes dos CAPs, relacionada ao desempenho e
evolução do plano de previdência nos quais estejam vinculados, administrado
pela Fundação CEEE.

Capítulo III
COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê de Acompanhamento do Plano é composto:
I – Pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, que exercerá a função de
Coordenador do Comitê;
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II – Por até 2 (dois) representante(s) formalmente indicado(s) por cada
Patrocinador(es) ou Instituidor(es) do Plano, sendo que um dos indicados,
obrigatoriamente, deverá ser participante do Plano;
III – Por 1 (um) representante eleito pelos participantes do Plano, se este for
patrocinado, sendo que a eleição ocorrerá concomitante aos demais cargos
eletivos da Fundação CEEE.
§ 1º No caso de impedimento temporário, compete ao coordenador dos CAPs
indicar outro membro para ocupar a coordenação.
Art. 4º Os Comitês de Acompanhamento dos Planos serão constituídos no
momento de sua implantação pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, e
por até 2 (dois) membros representantes indicados pelo Patrocinador/Instituidor.

Capítulo IV
MANDATOS

Art. 5º O mandato dos membros eleitos, representantes dos CAPs, será de 4
(quatro) anos, contados a partir da data de posse.
Parágrafo Único. A posse ocorrerá após o término do processo eleitoral,
juntamente com os demais gestores eleitos da Fundação CEEE.

Capítulo V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 6º Os casos de substituições dos representantes do(s) Patrocinador(es),
Instituidor(es) ou Participantes dos CAPs estão previstos no Artigo 9º, incisos I,
II, III, IV e V do Regulamento do CAP.
Art. 7º Os representantes dos CAPs exercerão os seus mandatos de forma
voluntária, sem qualquer tipo de remuneração ou ressarcimento de despesas por
parte da Fundação CEEE, não havendo, também, a existência de vínculo
empregatício estabelecido entre o CAP, Patrocinador(es), Instituidor(es) e/ou a
Fundação CEEE, em função da condição de representante do CAP.

Capítulo VI
COMPETÊNCIA
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Art. 8º São de competência dos representantes dos CAPs, além daquelas
estabelecidas no Regulamento:
I – Comparecer nas reuniões;
II – Comunicar ao(a) Coordenador(a), sua eventual ausência;
III – Apresentar proposições;
IV – Tomar parte nas discussões dos assuntos em debates;
V – Justificar o voto, caso este seja contrário ao da maioria;
VI – Pedir vistas dos processos;
VII – Relatar as matérias que lhe forem distribuídas.

Capítulo VII
CAPACITAÇÃO

Art. 9º A Fundação CEEE poderá propiciar aos representantes do CAP a
capacitação para o rápido entendimento da metodologia adotada, uniformizando
procedimentos, bem como, proporcionando todas as informações necessárias ao
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, através de palestras e
cursos organizados e ministrados pelo corpo técnico da Fundação CEEE.
Parágrafo Único. As demais despesas relativas a participação em reuniões,
qualificação, treinamento, eventos relacionados ao plano de previdência, além de
outras
afetas
às
atividades
do
CAP,
serão
custeadas
pelo
Patrocinador/Instituidor.

Capítulo VIII
REUNIÕES

Art. 10 Os CAPs reunir-se-ão, semestralmente, conforme calendário sugerido
pelo(a) Coordenador(a), e aprovado pelos representantes indicados e eleitos, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo(a) Coordenador(a) ou pelo
Conselho Deliberativo.
Parágrafo Primeiro - A convocação das reuniões ocorrerá por meio eletrônico
diretamente aos representantes dos CAPs, sendo as ordinárias com
antecedência mínima de três 3 (três) dias úteis, e as extraordinárias, com o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
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Parágrafo Segundo - O Patrocinador/Instituidor poderá solicitar, em qualquer
tempo, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos de seu interesse,
mediante ofício encaminhado ao Coordenador do Comitê.
Art. 11 O “quorum” mínimo para instalação da reunião está estabelecido no Artigo
10, § 1º do Regulamento do CAP.
Art. 12 Todos os representantes que compõem o CAP terão direito ao voto, a ser
exercido nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 13 As decisões do CAP deverão ser tomadas por maioria simples de votos
dos seus membros representantes, sendo que o(a) Coordenador(a) terá, além do
voto pessoal, o voto de qualidade.
Art. 14 A Fundação CEEE disponibilizará sua estrutura física para as reuniões do
CAP.
Parágrafo Único. As reuniões poderão ocorrer, também, na sede do
Patrocinador(es) ou Instituidor(es).
Art. 15 A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP deverá ser
encaminhada, anexa à convocação, pelo(a) Coordenador(a).
Art. 16 A duração da reunião será previamente estabelecida em pauta,
atendendo o tempo necessário ao exame de todos os assuntos incluídos na
ordem do dia.
Art. 17 Dos registros da reunião ordinária ou extraordinária será lavrada ata, na
forma sumária contendo:
I – A data da reunião (dd/mm/aa) e hora de início;
II – A indicação nominal dos membros presentes;
III – A transcrição dos assuntos submetidos à análise;
IV – O resultado das análises e proposições;
V – O horário de encerramento da reunião.
Art. 18 As atas serão digitadas e numeradas em ordem crescente, e arquivadas
na Secretaria Geral por prazo indeterminado.
Art. 19 As atas das reuniões deverão ser assinadas pelo(a) Coordenador(a) e
pelos demais representantes do CAP com direito a voto, no final de cada reunião,
impreterivelmente, cuja cópia será disponibilizada a estes, bem como
encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Fundação
CEEE, para conhecimento e providências.
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Art. 20 A Diretoria Executiva da Fundação CEEE será, obrigatoriamente,
convidada a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP, sendo
permitido também que outras pessoas possam participar na condição de
“especialmente convidadas”, desde que autorizadas pelo(a) Coordenador(a),
possibilitado aos convidados fazer uso da palavra, pelo tempo que lhes for
concedido, mas, em nenhuma hipótese, terão direito a voto.

Capítulo IX
ENCAMINHAMENTOS

Art. 21 A Secretaria Geral tabulará a(s) matéria(s) prevista(s) na Ata do CAP,
entregando-a(s), posteriormente, para o(a) Coordenador(a) que será responsável
por encaminhá-la(s) à Diretoria Executiva.
Art. 22 A Diretoria Executiva, ao receber a(s) matéria(s) tabulada(s), analisará a
viabilidade das proposições e, caso entender necessário, poderá solicitar o auxílio
técnico, de natureza atuarial, econômica e/ou legal, para a emissão de Parecer.
Art. 23 Caso a Diretoria Executiva encaminhe a(s) matéria(s) para a área
responsável, o retorno com a entrega do Parecer deverá ocorrer dentro de um
prazo de até 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por igual período, de
acordo com a complexidade da demanda.
Parágrafo Único. O pedido de prorrogação de prazo feito pela área envolvida
deverá ser direcionado à Diretoria Executiva.
Art. 24 Após a entrega do Parecer, a Diretoria Executiva emitirá um Relatório
Final Consolidado, de acordo com as seguintes hipóteses:
I – Se a decisão for procedente e estiver no âmbito de competência da Diretoria
Executiva, a(s) proposição(ões) pode(rão) ser implementada(s);
II – Se a decisão for procedente e não estiver no âmbito de competência da
Diretoria Executiva, a(s) proposição(ões) será(ão) encaminhada(s) ao Conselho
Deliberativo;
III – Se a decisão for improcedente a(s) proposição(ões) dar-se-ão por
encerradas no âmbito da Diretoria Executiva.
Art. 25 Na abertura da reunião ordinária subsequente ao encaminhamento da(s)
matéria(s), o(a) Coordenador(a) informará aos representantes dos CAPs, sobre a
decisão destas que foram emanadas pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho
Deliberativo.
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Capítulo X
APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 26 O CAP, no desenvolvimento de seus trabalhos, terá o apoio administrativo
da Secretaria Geral da Entidade, à qual incumbe:
I – Receber do(a) Coordenador(a) os assuntos, incluindo-os na pauta;
II – Enviar, por e-mail, em nome do Coordenador(a) do CAP, a convocação, a
pauta e a documentação suporte da reunião aos membros efetivos dos Comitê;
III – Prestar assistência nas reuniões;
IV – Lavrar as atas das reuniões;
V – Redigir, por solicitação de qualquer um dos representantes do CAP, votos
que tenham sido verbalmente apresentados nas reuniões;
VI – Registrar o comparecimento dos representantes nas reuniões;
VI – Manter arquivos em meio digital dos documentos do CAP.
Art. 27 No desenvolvimento de seus trabalhos, o CAP contará com o apoio dos
demais órgãos que compõem a estrutura técnico-administrativa da Entidade.

Capítulo XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação,
discussão e votação na Diretoria Executiva, respeitando-se o Estatuto e
Regulamentos da Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, além dos princípios éticos e da boa
conduta, compatíveis com a tradição e respeitabilidade pública da Fundação
CEEE.
Art. 29 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria
Executiva.
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ CONSULTIVO DE INVESTIMENTOS CCI

CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas gerais sobre o
funcionamento do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, de constituição facultativa, cuja
natureza classifica-se por ser um órgão de assessoramento do processo de gestão dos
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fundação CEEE de Seguridade
Social – ELETROCEEE, em consonância com o Estatuto e a Política de Investimentos, atendendo
também ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio
de 2018, a qual dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição do Comitê e
estabelecer as regras para o funcionamento do mesmo.
Art. 3º É competência do CCI, o assessoramento do processo de gestão por meio do
acompanhamento, análise e recomendação de matérias relacionadas às carteiras de
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, de acordo com o Artigo 80 do Estatuto da Entidade. As referidas
matérias são encaminhadas pela Diretoria Financeira, conforme estabelece o parágrafo 1º do
Artigo 36 do Estatuto da Entidade, de forma que o CCI elabora recomendações à Diretoria
Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, para deliberações nas alçadas de suas respectivas
competências.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O CCI é composto por 5 (cinco) membros com direito a voto, definidos na Política de
Investimentos, dentre eles obrigatoriamente o(a) Diretor(a) Financeiro(a), ou seu(sua)
substituto(a) regulamentar, o(a) qual será o coordenador do comitê, bem como o(a) Gerente
de Investimentos. Os eventuais substitutos dos membros efetivos, com exceção do
coordenador do CCI, serão definidos na primeira reunião de cada ano, dentre os membros
de sua Gerência e registrados em ata. Eventuais substituições posteriores poderão
ocorrer, condicionadas ao registro em ata de reunião ordinária do CCI.
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§ 1º As reuniões do CCI ocorrerão com, no mínimo, 4 (quatro) membros com direito a voto,
sendo obrigatória a presença do Coordenador do CCI ou seu substituto(a) regulamentar e do
Gerente de Investimentos;
§ 2º A aprovação das matérias apresentadas nas reuniões do comitê se dará por maioria
simples, cabendo ao Coordenador do CCI o eventual voto de desempate;
§ 3º Os demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão
convidados a participar das reuniões do CCI, sem direito a voto;
§ 4º A critério do Coordenador do CCI, outros convidados poderão participar eventualmente
do CCI, sem direito a voto;
§ 5º É obrigatória a certificação para todos os membros do CCI com direito a voto e do seu
(sua) substituto(a) designado(a), conforme legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
Art. 5º As reuniões ordinárias serão realizadas uma vez por mês, enquanto que as reuniões
extraordinárias serão efetuadas sempre que houver necessidade.
§ 1º Nas reuniões ordinárias serão apresentados pela Gerência de Investimentos - GIN, no
mínimo, os seguintes assuntos:
I - O cenário econômico, os resultados da carteira de investimentos dos planos de benefícios
administrados pela Entidade e do PGA, os fluxos de caixa, a proposta de alocação de recursos,
as alçadas de investimento, assuntos relacionados a investimentos realizados e/ou a realizar,
bem como eventuais desinvestimentos, entre outras matérias;
II - relatório contendo as visitas do mês anterior com os fornecedores;
III - Na última reunião ordinária de cada ano, a GIN apresentará sugestão de calendário de
reuniões ordinárias para o ano seguinte.
§ 2º A área que tenha assunto ao qual o Comitê de Investimentos tenha por atribuição
recomendar posicionamento à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, deverá
realizar a elaboração do material bem como a apresentação da matéria;
§ 3º A área responsável pelo assunto pautado, quando houver a necessidade de avaliação de
outras áreas pertinentes, deverá solicitar parecer sobre o assunto a ser submetido na reunião;
§ 4º A GIN será responsável por listar os assuntos a serem incluídos como pauta para a
aprovação do Coordenador do CCI. No caso de assuntos com título “relato”, os mesmos
deverão ser inseridos no item de Assuntos Gerais, constando o mesmo em Ata. Desta forma,
novos investimentos ou desinvestimentos, bem como anuir investimentos realizados, não
poderão ser destacados como matérias de “relato”;
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§ 5º A GIN envia a pauta ao Coordenador do CCI, por e-mail, para aprovação, com cópia para a
Gerência de Relações Corporativas - GRC, indicando a data e hora limite para homologação
pela Diretoria Executiva e, quando necessário, pelo Conselho Deliberativo;
§ 6º Após a aprovação, o Coordenador do CCI somente poderá incluir ou retirar assunto da
pauta mediante encaminhamento de notificação à GRC contendo a justificativa para ciência
dos membros do CCI, da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com
posterior registro da respectiva justificativa em Súmula da Ata e Ata da reunião do comitê;
§ 7º Todo o assunto proposto para ser pautado na reunião do CCI deve ser acompanhado de
Relatório Técnico, elaborado pelas áreas responsáveis, com recomendação de decisão pela
área responsável pela pauta. O Relatório Técnico poderá ser substituído por material de apoio
em matérias que não envolvam decisões de investimentos ou desinvestimentos;
§ 8º Excepcionalmente, poderá ser convocado CCI em até 24 (vinte e quatro horas),
justificando a necessidade e urgência em Pauta, Súmula da Ata e Ata da reunião. Neste caso,
os prazos para envio das convocações e convites respeitará este mesmo prazo, informando a
excepcionalidade da convocação.
Art. 6º A convocação das reuniões será realizada pela GRC, através de e-mail, com prazo
mínimo de 2 (dois) dias úteis da reunião, sendo obrigatória a presença dos membros com
direito a voto ou de seu substituto designado;
Parágrafo Único As eventuais ausências dos membros com direito a voto e de seu(sua)
substituto(a) deverão ser justificadas em Súmula e Ata da reunião.
Art. 7º Os materiais inerentes aos assuntos das reuniões, tais como Relatório Técnico,
materiais de apoio, Pareceres das Gerências e demais documentos, deverão estar disponíveis
na rede e-prev e link externo do CCI, prioritariamente, 1 (um) dia útil antes do início das
reuniões. Após, a GIN disponibilizará na rede e-prev o material relativo à reunião,
comunicando, via e-mail, aos membros do CCI, GRC e colaboradores da célula de controle de
investimentos da Gerência de Controladoria - GC.
Art. 8º É vedada a abstenção dos membros do CCI nas votações, devendo os votos contrários à
recomendação da área responsável pela pauta da reunião ser registrados em Súmula da Ata e
Ata, com as devidas justificativas.
Art. 9º Desejando que conste em Ata suas considerações, o membro do CCI com direito a voto
deverá, durante a reunião, comunicar ao Coordenador do CCI a sua vontade, enviando em até
48 (quarenta e oito) horas sua manifestação por escrito ao Coordenador e ao Secretário do
CCI.
Art. 10 A presença dos membros do CCI com direito a voto e convidados à reunião será
registrada em livro próprio de presenças, onde constará a assinatura dos mesmos, sendo de
responsabilidade da GIN providenciar o registro.
Art. 11 A deliberação acerca das recomendações do CCI deverá se realizar na primeira reunião
de Diretoria Executiva programada para data posterior àquela em que se seguir a reunião do
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CCI, sendo pautada, pelo Coordenador do CCI, para deliberação sobre as recomendações
expedidas, desde que a Diretoria Executiva já esteja de posse, pelo menos, da Súmula da Ata
do CCI. O mesmo procedimento será adotado com relação às deliberações da alçada do
Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS E ATAS
Art. 12 As reuniões serão numeradas de maneira sequencial ao longo de cada um dos anos, no
formato: número da reunião/ano.
Art. 13 As Súmulas das Atas deverão ser assinadas pelos membros do CCI com direito a voto e
pelo Secretário, as quais serão encaminhadas à Diretoria Executiva, através da GRC, com as
recomendações do Comitê.
§ 1º A Súmula da Ata deverá ser aprovada e assinada ao final da reunião por todos os
membros do CCI com direito a voto e pelo Secretário do CCI;
§ 2º Na eventualidade de não estar disponível ao final da reunião, o documento será
encaminhado pela GIN, por e-mail, ao (a) Coordenador(a) do CCI para aprovação, e posterior
assinatura de todos os membros do CCI com direito a voto presentes na reunião, em até 1
(um) dia útil após o término da mesma;
§ 3º Quando da ocorrência, os seguintes itens constarão, com as respectivas justificativas:
I - Retirada ou inclusão de assuntos de pauta das reuniões, cuja atribuição é exclusiva do
Coordenador do CCI;
II - Votos contrários à recomendação da área que apresentar o assunto;
III - Registros de ausência de membros do CCI com direito a voto e de sua eventual
substituição, deverão ser destacados na Lista de Presença.
Art. 14 A Súmula será elabora pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data da realização;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - Corpo do documento: a Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do
CCI e eventuais alterações, bem como as recomendações à Diretoria Executiva. Na última
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página, deverá haver uma Lista de Presença, a qual será assinada por todos os membros do CCI
com direito a voto e rubricada pelo Secretário;
IV - Quando a recomendação possuir condicionantes à sua efetivação, a mesma deverá estar
devidamente expressa na Súmula da Ata.
Art. 15 A Ata será elaborada pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data em que foi realizada;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - A data, hora de início e o local onde a reunião foi realizada;
IV - Quais foram as pessoas presentes, começando pelos membros do CCI com direito a voto e
depois os convidados (na ordem: Conselheiros, Diretores, Colaboradores, e os demais);
V - A mesa, composta pelo Coordenador do CCI, e a pessoa responsável pelo secretariado da
reunião;
VI - A Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do CCI e eventuais
alterações;
VII - Registro de ausência e eventual substituição de membros do CCI com direito a voto a ser
destacado na Lista de Presença;
VIII - Os acontecimentos em cada um dos pontos da Ordem do Dia, destacando quem
apresentou os assuntos e as ponderações que não estão contempladas no Relatório Técnico
ou material de apoio, assim como as considerações feitas pelos presentes na reunião. Os
desdobramentos dos referidos acontecimentos terminarão, se for o caso, com a
recomendação do CCI à Diretoria Executiva sobre o assunto, conforme exposto na Súmula da
Ata;
IX - Os relatos serão incluídos no item de assuntos gerais;
X - O horário de encerramento da reunião do CCI;
XI - A lista dos anexos que irão compor a Ata, após a Lista de Presença, que constará na última
página do documento.
Art. 16 Após a reunião, a GIN emite Súmula da Ata definitiva, colhe assinaturas, e envia a
respectiva Súmula da Ata à GRC.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo Ata nº 751 de 28-08-2019

Versão 00

CÓPIA NÃO CONTROLADA QUANDO IMPRESSA

§ 1º A GRC deverá publicar a Súmula da Ata na rede e-prev, em até 2 (dois) dias úteis após a
reunião do CCI;
§ 2º Em até 2 (dois) dias úteis após a reunião do CCI, envia, por e-mail, cópia da Súmula da Ata
à Diretoria Executiva, e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
§ 3º Em até 1 (um) dia útil após a publicação da Súmula da Ata na rede e-prev, encaminha a via
original à GC. A GC receberá da GRC as Súmulas das Atas das Reuniões, devendo registrar o
recebimento das mesmas no sistema de controle de Atas na rede e-prev.
Art. 17 As Atas assinadas, com os respectivos anexos rubricados, deverão ser entregues à GC
em até 30 (trinta) dias corridos após o término da reunião, nas situações em que não houver
conclusão da mesma na própria reunião. Para tanto, a GIN deverá:
I - Encaminhar aos membros do CCI com direito a voto e ao Coordenador do CCI, a todos
copiados no mesmo e-mail, uma minuta da Ata, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o
término da reunião, para avaliações e sugestões;
II - O prazo para resposta à GIN será de 5 (cinco) dias corridos após o envio da minuta da Ata,
por e-mail com cópia a todos. Caso não ocorram respostas neste prazo, a GIN poderá entender
que houve concordância com os termos da Ata;
III - Os demais dias corridos serão utilizados para a GIN providenciar as devidas assinaturas.

Art. 18 A Ata, bem como os documentos anexos, deverão ser assinados e rubricados pelo
técnico responsável pela pauta que lhe couber apresentação, o Gerente da área, bem como
pelos membros do CCI com direito a voto.

CAPÍTULO VI
DO APOIO ADMIISTRATIVO
Art. 19 A Gerência de Relações Corporativas ficará responsável por:
I - Reservar horário na agenda dos membros do CCI através do Outlook. O agendamento das
Reuniões Ordinárias se dará tão logo sejam homologadas pela Diretoria Executiva as datas
recomendadas pelo CCI;
II - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, a convocação e a pauta da
reunião aos Membros do CCI;
III - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, o convite e a pauta da
reunião à Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, GIN, aos colaboradores da
célula de controle de investimentos da GC e às demais pessoas indicadas pelo Coordenador do
CCI, com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião do CCI.
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Art. 20 A Gerência de Investimentos ficará responsável por designar um colaborador para
secretariar as reuniões do CCI, sendo a responsável pela elaboração da minuta das Súmulas
das Atas e Atas para aprovação dos membros do CCI com direito a voto.
Art. 21 A Gerência de Controladoria ficará responsável por:
I - Receber as Atas do CCI com respectivos anexos e assinaturas, efetuar a verificação das
mesmas e registrar o recebimento no sistema de controle de Atas;
II - Após o recebimento de todos os documentos (Súmula da Ata, Ata e Anexos), verificar a
divulgação da Súmula de homologação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo,
quando a alçada de decisão lhe competir, anexar cópia aos demais documentos e enviar os
mesmos para Arquivo Permanente;
III - Efetuar a atualização periódica dos acessos dos usuários aos documentos do comitê na
intranet, link externo do comitê destinado aos membros dos conselhos e no arquivo
permanente.
Art. 22 A Gerência Financeira e Contábil – GFC é responsável por:
I - Receber as Atas e os seus respectivos anexos para serem digitalizados e armazenados no
Arquivo Permanente;
II - Inserir no arquivo permanente a Súmula da Ata, a Ata, os anexos do CCI e a cópia da Ata de
homologação da Diretoria Executiva, realizando a digitalização e disponibilização da
documentação no Liquid;
III - Guardar a documentação física recebida.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO ÀS SÚMULAS E ATAS
Art. 23 O acesso às Súmulas e às Atas do CCI ficará sob responsabilidade da Gerência de
Controladoria. A GC informará à área encarregada do arquivo permanente os usuários com
permissão para acessar as pastas na rede e-prev, Liquid e link externo.
Art. 24 O acesso às Pautas e Súmulas do CCI, será facultado através da Rede e-prev aos
membros da Diretoria Executiva, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, às
Secretárias da GRC, aos colaboradores da GIN e colaboradores da célula de controle de
investimentos da GC.
Art. 25 O acesso aos materiais que embasam a Reunião do CCI, disponibilizados através da
Rede e-prev, será concedido aos membros da Diretoria Executiva, membros dos Conselhos
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Deliberativo e Fiscal, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, os colaboradores
da célula de controle de investimentos da GC e Secretárias da GRC.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26 As recomendações, orientações e proposições do Comitê de Investimentos devem ser
pautadas sob o enfoque estritamente técnico e gerencial, fundamentadas nas informações
disponíveis no mercado financeiro e de capitais, observando às singularidades e tipicidades de
cada produto de investimento sob exame.
Art. 27 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação, discussão e votação no
próprio CCI, respeitando-se a Política de Investimentos, o Estatuto e Regulamentos da
Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, além dos princípios éticos e da boa conduta, compatíveis com a tradição e
respeitabilidade pública da Fundação CEEE.
Art. 28 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
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Certificado nº: PI08581
Vencimento: 01/10/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: EA03407
Vencimento: 18/11/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
CPF: 360.117.700-53

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PA04748
Vencimento: 6/5/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PI07315
Vencimento: 12/12/2021

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: PA07738
Vencimento: 10/7/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

15/10/2021 15:48

SEI/PREVIC - 0298873 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003378/2020-63


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Rodrigo Sisnandes Pereira
CPF: 000.129.690-60
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Sim
Número da Habilitação: 2020.340
Válido até 12/12/2021
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 09/07/2020, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0298873 e
o código CRC 74A12C4D.

Referência: Processo nº 44011.003378/2020-63

SEI nº 0298873

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file://srvseguranca/Controle SG Acesso Restrito/DIRIGENTES/Atuais Dirigentes/Rodrigo Sisnandes Pereira/Habilitação/2020/SEI_PREVIC - 029…
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SEI/PREVIC - 0303664 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003382/2020-21


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Jeferson Luis Patta de Moura
CPF: 360.117.700-53
EFPC: Fundacao CEEE de Seguridade Social ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.364
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 05/08/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0303664 e
o código CRC ADA9A4DC.

Referência: Processo nº 44011.003382/2020-21

SEI nº 0303664

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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SEI/PREVIC - 0320141 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.005221/2020-72


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Saul Fernando Pedron
CPF: 262.943.030-87
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.473
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por MANOEL ROBSON AGUIAR, Diretor(a) de Licenciamento Substituto(a), em 09/10/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0320141 e
o código CRC 31E29141.

Referência: Processo nº 44011.005221/2020-72

SEI nº 0320141

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
INSTITUIÇÃO: FACULDADES PORTO ALEGRENSE - FAPA
ANO DE CONCLUSÃO: 1994

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 23/07/2008 A 12/12/2010
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Executiva: (a) normas regulamentadoras do processo de
inscrição dos participantes e assistidos, consoante o disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE; (b)
normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos Regulamentos,
excetuando o crédito mútuo; (c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos
Regulamentos; (d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio; (e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos
Regulamentos. - Compete ainda ao Diretor de Seguridade: (a) promover a organização e a atualização dos respectivos
cadastros de participantes e assistidos; (b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e
concessão de prestações; (c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da ELETROCEEE.
2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/08/2014 A 08/08/2016
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 16/08/2016 A 14/08/2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
Clicksign 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c
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CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.

4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 11/01/2018 A 03/06/2020
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 29 de junho de 2020
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Assinaturas
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou

Log
29 Jun 2020, 14:20:37

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Julho de 2020 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 Jun 2020, 14:20:39

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA
DE MOURA e Telefone celular *******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

29 Jun 2020, 14:27:32

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.139.160. Componente de assinatura versão 1.67.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

29 Jun 2020, 14:27:32

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c.
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Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Administração de Empresas
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
ANO DE CONCLUSÃO: 2013

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoriaexecutiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 05/04/2010 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assitente Técnico, Assistente Executivo da Presidência e Gestor
orçamentário da Presidência
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 25/08/2016 A 14-08-2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Exceutiva:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
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PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor-Presidente
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Estatutariamente cabe ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE a direção e coordenação dos trabalhos
da Diretoria Executiva.
Compete ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as
diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:
I – representar a ELETROCEEE ativa, passiva, judicial e extra judicialmente, podendo nomear procuradores,
prepostos e delegados, mediante aprovação da Diretoria Executiva, especificados nos respectivos instrumentos
ou atos e as operações que poderão praticar;
II – representar a ELETROCEEE, juntamente com um Diretor, em convênios, contratos, acordos e demais
documentos, bem como movimentar, conjuntamente com um dos Diretores, os recursos da ELETROCEEE,
podendo tais faculdades serem outorgadas por mandatos, mediante aprovação da Diretoria Executiva, a outros
Diretores, a procuradores, a empregados da ELETROCEEE ou a ela cedidos;
III – admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, atendidas as diretrizes do
Conselho Deliberativo;
IV – propor à Diretoria Executiva a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da
ELETROCEEE;
V - fiscalizar e supervisionar a administração da ELETROCEEE na execução das atividades estatutárias e das
medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva;
VI – fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos da ELETROCEEE que lhe forem
solicitadas;
VII - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados,
pertinentes ao exercício regular de seus encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação dos atos normativos ou programas de atividade
por parte dos órgãos administrativos ou técnicos da ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 30/01/2020 A 30/01/2022
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor
EMPREGADOR: ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
CNPJ DO EMPREGADOR: 50.258.623/0001-37
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020
ASSINATURA: ______________________________________
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
SAUL FERNANDO PEDRON
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Engenharia Elétrica
INSTITUIÇÃO: Pontificia Universidade Católica - PUCRS
ANO DE CONCLUSÃO: 1982

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/07/1985 A 01/02/2014
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Desempenhei as funções de chefia, sendo responsável pelos investimentos, elaboração orçamentária e
acompanhamento de financiamentos junto a instituições financeiras dos projetos de infraestrutura de transmissão nos
seguintes períodos:
•
•
•
•
•

Chefe de seção de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1987 à 10/1989
Chefe de departamento de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1991 à 07/1997
Assistente Executivo do Diretor de 04/2008 à 08/2011;
Membro titular do Conselho de Administração da ETAU - Empresa de Transmissão do Alto Uruguai de 03/2011
à 10/2011;
Diretor Vice-Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul – SENGE de 2011 à 2014.

2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Previdência
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.020.442/0001-42
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Previdência:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Compete também ao Diretor de Previdência a Cordenação do Comitê de Acompanhamento dos Planos CAP.
Exerci também na Fundação Família Previdência, no perído de 05-02-2018 até 03-07-2019, a função de
Presidente do Comitê de Ética.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020

ASSINATURA: ______________________________________
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GLOSSÁRIO
Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no
Regulamento.
Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e
a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção
futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.
Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de
benefícios em decorrência de seu falecimento.
Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo
funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de
Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do
preenchimento dos requisitos exigidos.
Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e
estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios,
conforme disposto em seu Estatuto Social.
Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade
fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.
Cota ou Cota patrimonial - Significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e sua variação
corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.
Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada
a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.
Entidade ou EFPC - É a Fundação Família Previdência, administradora e executora do Plano.
Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador,
com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.
Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na
administração do Plano.
Índice do Plano - Indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano, para fins desse
Regulamento significará o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Parcela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade seguradora,
por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante, destinado a compor a Conta de Assistido nos casos
de Morte ou Invalidez de Participante Ativo.
Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e
condições previstas no Regulamento.
Patrocinador - O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este
Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Plano ou Plano de Benefícios - Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de
pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas
decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Plano de Custeio - Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos
benefícios e das despesas administrativas do Plano.
Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em
gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no
Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.
Regulamento do Plano ou Regulamento - Documento que define os direitos e obrigações dos membros do
Plano.
Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do
Plano, nas condições previstas no Regulamento.
Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as
contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.
Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins
de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.
Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos
benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade
com o Plano.
Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio,
do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.
Teto do RGPS - Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade instituir o Plano Família Previdência Municípios, doravante
denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Fundação Família
Previdência, doravante denominada Entidade.
Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.
CAPÍTULO II - DOS MEMBROS
Art. 2º São membros do Plano:
I - o(s) Patrocinador(es);
II - os Participantes;
III - os Assistidos; e
IV - os Beneficiários.
Seção I
Do Patrocinador
Art. 3º Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos
que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Seção II
Dos Participantes e Assistidos
Art. 4º Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:
I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele
permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;
II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Autopatrocínio; e
III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Benefício Proporcional Diferido.
§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao
Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo
menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar; ou
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição
Federal.
§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e
que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou
III - servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.
§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na
hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.
Art. 5º Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada
assegurado pelo Plano.
Seção III
Dos Beneficiários
Art. 6º São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios,
para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários até o prazo de 60 dias da sua inscrição, mediante o
preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.
§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar,
por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.
§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos
Beneficiários designados.
§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual
do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Entidade.
Seção IV
Da Inscrição
Art. 7º A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a
instituto por ele assegurado.
Art. 8º A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade,
ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.
§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após
o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja
superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.
§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada
automaticamente no prazo de até 90 dias da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais
vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do
protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.
§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2º deste artigo
não caracteriza Resgate.
§ 4º As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo
prazo e condições previstos no § 2º deste artigo.
Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da
Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as
características do Plano, por meio físico ou digital.
Parágrafo único. O certificado deverá conter:
I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;
II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e
III - as formas de cálculo dos benefícios.
Seção V
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:
I - requerer;
II - falecer;
III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e
quatro meses; ou
IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício
Proporcional Diferido.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que
concederá 30 dias de prazo para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.
Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante
importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição
dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate.
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
I - Contribuição dos Participantes;
II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);
III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;
IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e
V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado
o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de
Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.
§ 1º Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto
do RGPS;
II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou
III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.
§ 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos
salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.
Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo
do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração,
atualizado no mês de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.
CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano,
em percentual compreendido entre 0,5% e 22% do Salário de Participação do Participante, com intervalos
mínimos de 0,5%;
II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente
escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 0,5%, incidente sobre o Salário de Participação;
III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante; e
IV - Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco,
enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.
§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá alterar os percentuais de
Contribuição Básica e Adicional, no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir
do mês de janeiro do ano subsequente, mediante solicitação à Entidade.
§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter
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facultativo.
Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante.
§ 1º As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data
do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição
no Plano.
§ 2º O valor da Contribuição Básica do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica
do Participante, e estará limitado a 22% (vinte e dois por cento) do Salário de Participação de cada
Participante.
§ 3º Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não
remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o
qual haverá contrapartida de Contribuição Básica do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação
efetivamente recebida.
Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade
juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.
§ 1º As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas
no mesmo prazo, diretamente à Entidade.
§ 2º A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao
pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano
no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo
pagamento, além da incidência de multa de 1% sobre o valor corrigido das referidas contribuições em
atraso.
§ 3º As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2º deste artigo serão destinadas de
acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.
Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da
Contribuição Básica ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo
48 meses ininterruptos ou não, no período de 50 meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.
§ 1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio
das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art.
20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de
cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e
não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação
aplicável.
§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as
coberturas de risco contratadas.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:
I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;
II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);
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III - Taxa de Administração;
IV - Receitas Administrativas;
V - Fundo Administrativo; e
VI - Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria
Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão
amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio
administrativo.
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS
Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições
da parcela adicional de risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de
Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.
§ 1º A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição
Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e
dos retornos dos investimentos.
§ 2º A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador,
descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.
§ 3º A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de
entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade
aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.
§ 4º A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade
constituirão o Saldo Total.
§ 5º A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela
Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez
ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$ 1,00 (um real) cada, na data de início de
vigência do Regulamento.
Parágrafo único. O valor da cota será determinado mensalmente e significa uma fração representativa do
patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação
dos recursos.
Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Do Benefício de Aposentadoria
Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a
que estiver vinculado;
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
9

II - 120 (cento e vinte) contribuições mensais ao Plano; e
III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a
partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à
opção pelo instituto.
§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo
Participante na Entidade.
Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor
correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante
transferido para a Conta de Assistido.
Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme
definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:
I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre 0,1% e 1,5%,
a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de 0,1%, a ser
paga enquanto houver saldo; ou
II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda
mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 meses a 360 meses, a critério do Participante.
§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial
e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60
(sessenta meses), contados da data de início do benefício.
§ 2º O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês
imediatamente anterior ao de sua competência.
§ 3º Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar o percentual a que
se refere o inciso I ou o prazo escolhido de que trata o inciso II, ambos do caput deste artigo, no mês de
dezembro de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60
(sessenta) meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.
§ 4º Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria
em vigor será mantido no exercício seguinte.
§ 5º Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono
Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3º deste artigo.
§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de
Aposentadoria do mês de dezembro.
Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze)
parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de competência.
Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ 200,00
(duzentos reais) o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.
§ 1º Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar o
percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto
no caput.
§ 2º O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso
da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.
Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:
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I - com a morte do Assistido; ou
II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.
Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo
remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento
pertinente.
Seção II
Do Benefício por Invalidez
Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o
Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, em uma
das formas previstas no artigo 26.
§ 1º Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante
comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência
social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, emitido por corpo médico
indicado pela Entidade.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional
de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Assistido a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
Seção III
Do Benefício por Morte do Participante ou Assistido
Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou
Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou Assistido, calculado com
base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas
no artigo 26.
§ 1º Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido
será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional de
Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA
Art. 32. A cobertura da Parcela Adicional de Risco é condicionada a existência de contrato vigente entre a
Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.
§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente,
assumirá a condição de representante legal dos Participantes.
§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de
Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade
seguradora ou resseguradora.
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CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
Seção I
Autopatrocínio
Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo
Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo
Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.
§ 1º A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda
total da remuneração recebida.
§ 2º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
§ 3º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante
requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados
neste Regulamento.
§ 4º Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a
totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de
Participante.
Seção II
Benefício Proporcional Diferido
Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições
exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido
assumindo a condição de Participante Vinculado.
Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação
do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.
§ 1º O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo
1º do artigo 20.
§ 2º Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição
Adicional de Risco.
Seção III
Portabilidade
Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos 3 (três)
anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo
Resgate, poderá optar pela Portabilidade
Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste
regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de
benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade
seguradora devidamente autorizada.
Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do
mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.
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Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade,
assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação
aplicável.
§ 1º A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus
Beneficiários no Plano.
§ 2º Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência
para nova portabilidade.
Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de
portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC
ou por sociedade seguradora, conforme o caso.
Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente
nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.
Seção IV
Resgate
Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício
de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da
Portabilidade terá direito ao Resgate.
Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido
de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o
valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
Tempo de Vinculação ao Plano
Até 1 ano de vinculação
De 1 ano e 1 dia até 2 anos de vinculação
De 2 anos e 1 dia até 3 anos de vinculação
De 3 anos e 1 dia até 4 anos de vinculação
Acima de 4 anos de vinculação

% Aplicável sobre a
Conta de Patrocinador
20%
40%
60%
80%
100%

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização
da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas,
atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.
§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do
prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários
ou, na ausência, aos herdeiros legais.
§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as
obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.
§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da
Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de
caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora
autorizada a operar o referido plano.
Seção V
Das disposições comuns aos Institutos
Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional
com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo
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máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional
ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.
Art. 45. No prazo de 60 dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e
observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o
Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela
Entidade.
Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o
Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições
previstas no Regulamento.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da
divulgação de outros informes.
Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante
mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.
Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no
valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento
escolhida.
Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial,
o benefício será pago ao seu representante legal.
Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste
Regulamento.
Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade
e da autoridade governamental competente.
Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas
neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate,
serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de
recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido
pelo órgão estatutário competente da Entidade.
Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem
reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/10/2021 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 48
Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência/Superintendência Nacional de Previdência Complementar/Diretoria de
Licenciamento

PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33 da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº
8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº
44011.005066/2021-75, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano Família Previdência Municípios,
CNPB nº 2021.0015-47, administrado pela Fundação Família Previdência, com aplicação a partir de 22 de
setembro de 2021, nos termos do inciso VIII do artigo 2º da Instrução Previc nº 24, de 13 de abril de 2020
(Licenciamento Automático).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-previc-n-657-de-29-de-setembro-de-2021-350604058
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

90.884.412/0001-24
0108-1
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
FAMILIA PREVIDENCIA
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
2021.0015-47
Nome do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Sigla do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Situação do plano:
AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO
Data de Autorização:
12/07/2021
Data Inicial de Funcionamento:
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
NÃO
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, ACRESCIDO DO TETO DO RGPS, NÃO PODERÁ EXCEDER O LIMITE QUE DISPÕE O
INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
NÃO
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
NÃO
Assistido custeia despesas administrativas?
NÃO
Patrocinador custeia despesas administrativas?
NÃO
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
12/07/2021
Responsável pela Atualização:
13625326271
Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

12/07/2021
SIM
NÃO
SIM
429
12/07/2021
PORTARIA PREVIC

Patrocinadores Atuais do
Nenhum registro
05/10/2021 14:17

Cadastro de Entidades e Planos - CADPREVIC
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Benefícios do Plano
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

Institutos do Plano
AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE

05/10/2021 14:17

Cadastro de Entidades e Planos - CADPREVIC

Página 2 de

2

5.5.1
Carta de apresentação da Proposta
Técnica, datada e assinada pelo
dirigente da
proponente contendo as informações
referentes aos critérios listados no
modelo do Anexo I deste Edital,
acompanhados dos documentos
oficiais comprobatórios, tais como,
Estatuto, normativas, resoluções,
portarias, manuais, entre outros

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 001/2021, nos responsabilizando pelas
informações prestadas. Declaramos que a entidade não fora declarada inidônea para
contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Fundação Família Previdência – Razão Social: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ Nº: 90.884.412/0001-24 - Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS. CEP 90020-004
Fone: 51 3027 6651 - E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
Clicksign d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

PATO BRANCO - carta de apresentacao.pdf
Documento número #d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38
Hash do documento original (SHA256): 496e6c464ecd03ba0a66eb6423aac2d5f1711ef8392b6d828b7fac59584629e7
Hash do PAdES (SHA256): 24ae492a3754597558b8cf71169fd71f98e617d2f8fb63c83431b8343c93adab

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:49

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38

Página 1 de 1 do Log

PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.

Página 5 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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RODRIGO SISNANDES PEREIRA
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Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24. Data
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RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
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ANEXO DA PROPOSTA

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2020 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

9.49670139

9.49670139

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.13467223

9.13467223

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

10.60837961

10.60837961

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

9.74209496

9.74209496

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

6.56580868

6.56580868

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

9.46485200

9.46485200

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

10.30045062

10.30045062

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

13.46077916

13.46077916

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

6.46608594

6.46608594

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

4.64468804

4.64468804

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

4.39660185

4.39660185

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

3.84552796

3.84552796

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

4.14541326

4.14541326

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73466050

3.73466050

100.00%

0.00%

210,155,854.14

4.60426180

4.60426180

100.00%

0.00%

22 CERAN
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Log
30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b. Data
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Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2019 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

10.56965468

10.56965468

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.80226760

9.80226760

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

11.58249044

11.58249044

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

10.40514395

10.40514395

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

7.23573400

7.23573400

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

10.68284788

10.68284788

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

12.49041575

12.49041575

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

16.83543688

16.83543688

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

7.58439819

7.58439819

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

3.86584566

3.86584566

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

2.31595642

2.31595642

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

2.90241190

2.90241190

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

3.92837135

3.92837135

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73611212

3.73611212

100.00%

0.00%

210,155,854.14

7.26111233

7.26111233

100.00%

0.00%

22 CERAN
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2016 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

63.87729378

63.87729378

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

64.51345379

64.51345379

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

61.81699072

61.81699072

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

65.10869564

65.10869564

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

63.26270588

63.26270588

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

68.76277964

68.76277964

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

65.34924436

65.34924436

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

70.71030277

70.71030277

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

65.66787890

65.66787890

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

51.45896613

51.45896613

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

46.49417945

46.49417945

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

42.74663916

42.74663916

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

36.40221424

36.40221424

100.00%

0.00%

1,899,836.56

36.60336189

36.60336189

100.00%

0.00%

210,155,854.14

65.12016258

65.12016258

100.00%

0.00%
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: BP_2019_1081_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:
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Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000326302
Tipo de Arquivo Recebido: BP_C - BP - Balanço Patrimonial Consolidado
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Brasília, 02/04/2020 19:02

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
C.N.P.J. Nº 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
R$ mil

Ativo

Notas

Exercício
Atual

Disponível

3.821

Realizável
Gestão Previdencial

6.586

7.700.679

7.591.481

291.648

305.871

1.858

1.616

5

Gestão Administrativa
Investimentos

Exercício
Anterior

7.407.173

7.283.994

4.559.743

4.886.820

Créditos Privados e Depósitos

520.485

Ações

6

Títulos Públicos

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários

Passivo

Notas

Exigível Operacional

Exercício
Anterior

58.032

14.262

Gestão Previdencial

9.866

9.378

Gestão Administrativa

5.278

4.646

6

42.888

238

Investimentos

10

136.123

139.334

Gestão Previdencial

10.1

101.462

107.349

462.853

Gestão Administrativa

10.2

2.174

2.073

504.525

667.608

Investimentos

10.3

32.487

29.912

1.561.015

1.024.850
7.511.487

7.445.364

7.277.556

7.224.110

7.505.749

7.262.091

Benefícios Concedidos

7.576.819

7.354.355

Benefícios a Conceder

1.299.016

1.193.573

(1.370.086)

(1.285.837)

6.2 / 6.3

Empréstimos e Financiamentos

34.695

36.400

226.710

205.463

Exigível Contingencial

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

13

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
Permanente

Exercício
Atual

1.142

893

(228.193)

(37.981)

Imobilizado

333

445

Resultados Realizados

(228.193)

(37.981)

Intangível

809

448

(-) Déficit Técnico Acumulado

(228.193)

(37.981)

233.931

221.254

7

Equilíbrio Técnico

13.2

14

Fundos

Total do Ativo

Clicksign cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

7.705.642

7.598.960

Fundos Previdenciais

15.1

10.361

9.511

Fundos Administrativos

15.2

223.570

211.743

7.705.642

7.598.960

Total do Passivo

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 000.129.690-61

SAUL FERNANDO PEDRON
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 262.943.030-87

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
C.P.F. 360.117.700-53

ADRIANO CARLOS O. MEDEIROS
CONTABILISTA
C.P.F. 466.436.560-87
CRC/RS 44.168

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

BP_REV_2020-20210318174358.pdf
Documento número #cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou
SAUL FERNANDO PEDRON
Assinou
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS
Assinou

Log
18 mar 2021, 17:44:00

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data
limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mar 2021, 17:44:01

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular
*******8355, com hash prefixo 935349(...).

18 mar 2021, 17:44:03

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular
*******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

18 mar 2021, 17:44:04

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular
*******1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

18 mar 2021, 17:44:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).

cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

18 mar 2021, 17:45:38

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******1657 (via
token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 20:36:41

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 22:44:29

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:52

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:53

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebeccffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
REGIMENTO INTERNO DO
COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO - CAP

Capítulo I
NATUREZA

Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas
gerais sobre o funcionamento dos Comitês de Acompanhamento dos Planos –
CAPs, de constituição facultativa, cuja natureza classifica-se por ser um órgão de
assessoramento do processo de gestão dos planos de previdência administrados
pela Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, em consonância
com o Estatuto e o Código de Ética da Entidade, atendendo também as
recomendações da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, na qual
dispõe sobre as práticas de Governança para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
Parágrafo Único. Estabelece também, a conduta de seus representantes,
indicados e eleitos, e disciplina o seu funcionamento, conforme estabelece o
Regulamento do Comitê de Acompanhamento do Plano, aprovado pelo Conselho
Deliberativo.

Capítulo II
FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição,
estabelecer a competência e as regras para o inter-relacionamento, visando a
participação dos representantes dos CAPs, relacionada ao desempenho e
evolução do plano de previdência nos quais estejam vinculados, administrado
pela Fundação CEEE.

Capítulo III
COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê de Acompanhamento do Plano é composto:
I – Pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, que exercerá a função de
Coordenador do Comitê;
Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017

CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

II – Por até 2 (dois) representante(s) formalmente indicado(s) por cada
Patrocinador(es) ou Instituidor(es) do Plano, sendo que um dos indicados,
obrigatoriamente, deverá ser participante do Plano;
III – Por 1 (um) representante eleito pelos participantes do Plano, se este for
patrocinado, sendo que a eleição ocorrerá concomitante aos demais cargos
eletivos da Fundação CEEE.
§ 1º No caso de impedimento temporário, compete ao coordenador dos CAPs
indicar outro membro para ocupar a coordenação.
Art. 4º Os Comitês de Acompanhamento dos Planos serão constituídos no
momento de sua implantação pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, e
por até 2 (dois) membros representantes indicados pelo Patrocinador/Instituidor.

Capítulo IV
MANDATOS

Art. 5º O mandato dos membros eleitos, representantes dos CAPs, será de 4
(quatro) anos, contados a partir da data de posse.
Parágrafo Único. A posse ocorrerá após o término do processo eleitoral,
juntamente com os demais gestores eleitos da Fundação CEEE.

Capítulo V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 6º Os casos de substituições dos representantes do(s) Patrocinador(es),
Instituidor(es) ou Participantes dos CAPs estão previstos no Artigo 9º, incisos I,
II, III, IV e V do Regulamento do CAP.
Art. 7º Os representantes dos CAPs exercerão os seus mandatos de forma
voluntária, sem qualquer tipo de remuneração ou ressarcimento de despesas por
parte da Fundação CEEE, não havendo, também, a existência de vínculo
empregatício estabelecido entre o CAP, Patrocinador(es), Instituidor(es) e/ou a
Fundação CEEE, em função da condição de representante do CAP.

Capítulo VI
COMPETÊNCIA
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Art. 8º São de competência dos representantes dos CAPs, além daquelas
estabelecidas no Regulamento:
I – Comparecer nas reuniões;
II – Comunicar ao(a) Coordenador(a), sua eventual ausência;
III – Apresentar proposições;
IV – Tomar parte nas discussões dos assuntos em debates;
V – Justificar o voto, caso este seja contrário ao da maioria;
VI – Pedir vistas dos processos;
VII – Relatar as matérias que lhe forem distribuídas.

Capítulo VII
CAPACITAÇÃO

Art. 9º A Fundação CEEE poderá propiciar aos representantes do CAP a
capacitação para o rápido entendimento da metodologia adotada, uniformizando
procedimentos, bem como, proporcionando todas as informações necessárias ao
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, através de palestras e
cursos organizados e ministrados pelo corpo técnico da Fundação CEEE.
Parágrafo Único. As demais despesas relativas a participação em reuniões,
qualificação, treinamento, eventos relacionados ao plano de previdência, além de
outras
afetas
às
atividades
do
CAP,
serão
custeadas
pelo
Patrocinador/Instituidor.

Capítulo VIII
REUNIÕES

Art. 10 Os CAPs reunir-se-ão, semestralmente, conforme calendário sugerido
pelo(a) Coordenador(a), e aprovado pelos representantes indicados e eleitos, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo(a) Coordenador(a) ou pelo
Conselho Deliberativo.
Parágrafo Primeiro - A convocação das reuniões ocorrerá por meio eletrônico
diretamente aos representantes dos CAPs, sendo as ordinárias com
antecedência mínima de três 3 (três) dias úteis, e as extraordinárias, com o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
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Parágrafo Segundo - O Patrocinador/Instituidor poderá solicitar, em qualquer
tempo, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos de seu interesse,
mediante ofício encaminhado ao Coordenador do Comitê.
Art. 11 O “quorum” mínimo para instalação da reunião está estabelecido no Artigo
10, § 1º do Regulamento do CAP.
Art. 12 Todos os representantes que compõem o CAP terão direito ao voto, a ser
exercido nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 13 As decisões do CAP deverão ser tomadas por maioria simples de votos
dos seus membros representantes, sendo que o(a) Coordenador(a) terá, além do
voto pessoal, o voto de qualidade.
Art. 14 A Fundação CEEE disponibilizará sua estrutura física para as reuniões do
CAP.
Parágrafo Único. As reuniões poderão ocorrer, também, na sede do
Patrocinador(es) ou Instituidor(es).
Art. 15 A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP deverá ser
encaminhada, anexa à convocação, pelo(a) Coordenador(a).
Art. 16 A duração da reunião será previamente estabelecida em pauta,
atendendo o tempo necessário ao exame de todos os assuntos incluídos na
ordem do dia.
Art. 17 Dos registros da reunião ordinária ou extraordinária será lavrada ata, na
forma sumária contendo:
I – A data da reunião (dd/mm/aa) e hora de início;
II – A indicação nominal dos membros presentes;
III – A transcrição dos assuntos submetidos à análise;
IV – O resultado das análises e proposições;
V – O horário de encerramento da reunião.
Art. 18 As atas serão digitadas e numeradas em ordem crescente, e arquivadas
na Secretaria Geral por prazo indeterminado.
Art. 19 As atas das reuniões deverão ser assinadas pelo(a) Coordenador(a) e
pelos demais representantes do CAP com direito a voto, no final de cada reunião,
impreterivelmente, cuja cópia será disponibilizada a estes, bem como
encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Fundação
CEEE, para conhecimento e providências.
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Art. 20 A Diretoria Executiva da Fundação CEEE será, obrigatoriamente,
convidada a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP, sendo
permitido também que outras pessoas possam participar na condição de
“especialmente convidadas”, desde que autorizadas pelo(a) Coordenador(a),
possibilitado aos convidados fazer uso da palavra, pelo tempo que lhes for
concedido, mas, em nenhuma hipótese, terão direito a voto.

Capítulo IX
ENCAMINHAMENTOS

Art. 21 A Secretaria Geral tabulará a(s) matéria(s) prevista(s) na Ata do CAP,
entregando-a(s), posteriormente, para o(a) Coordenador(a) que será responsável
por encaminhá-la(s) à Diretoria Executiva.
Art. 22 A Diretoria Executiva, ao receber a(s) matéria(s) tabulada(s), analisará a
viabilidade das proposições e, caso entender necessário, poderá solicitar o auxílio
técnico, de natureza atuarial, econômica e/ou legal, para a emissão de Parecer.
Art. 23 Caso a Diretoria Executiva encaminhe a(s) matéria(s) para a área
responsável, o retorno com a entrega do Parecer deverá ocorrer dentro de um
prazo de até 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por igual período, de
acordo com a complexidade da demanda.
Parágrafo Único. O pedido de prorrogação de prazo feito pela área envolvida
deverá ser direcionado à Diretoria Executiva.
Art. 24 Após a entrega do Parecer, a Diretoria Executiva emitirá um Relatório
Final Consolidado, de acordo com as seguintes hipóteses:
I – Se a decisão for procedente e estiver no âmbito de competência da Diretoria
Executiva, a(s) proposição(ões) pode(rão) ser implementada(s);
II – Se a decisão for procedente e não estiver no âmbito de competência da
Diretoria Executiva, a(s) proposição(ões) será(ão) encaminhada(s) ao Conselho
Deliberativo;
III – Se a decisão for improcedente a(s) proposição(ões) dar-se-ão por
encerradas no âmbito da Diretoria Executiva.
Art. 25 Na abertura da reunião ordinária subsequente ao encaminhamento da(s)
matéria(s), o(a) Coordenador(a) informará aos representantes dos CAPs, sobre a
decisão destas que foram emanadas pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho
Deliberativo.
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Capítulo X
APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 26 O CAP, no desenvolvimento de seus trabalhos, terá o apoio administrativo
da Secretaria Geral da Entidade, à qual incumbe:
I – Receber do(a) Coordenador(a) os assuntos, incluindo-os na pauta;
II – Enviar, por e-mail, em nome do Coordenador(a) do CAP, a convocação, a
pauta e a documentação suporte da reunião aos membros efetivos dos Comitê;
III – Prestar assistência nas reuniões;
IV – Lavrar as atas das reuniões;
V – Redigir, por solicitação de qualquer um dos representantes do CAP, votos
que tenham sido verbalmente apresentados nas reuniões;
VI – Registrar o comparecimento dos representantes nas reuniões;
VI – Manter arquivos em meio digital dos documentos do CAP.
Art. 27 No desenvolvimento de seus trabalhos, o CAP contará com o apoio dos
demais órgãos que compõem a estrutura técnico-administrativa da Entidade.

Capítulo XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação,
discussão e votação na Diretoria Executiva, respeitando-se o Estatuto e
Regulamentos da Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, além dos princípios éticos e da boa
conduta, compatíveis com a tradição e respeitabilidade pública da Fundação
CEEE.
Art. 29 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria
Executiva.
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ CONSULTIVO DE INVESTIMENTOS CCI

CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas gerais sobre o
funcionamento do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, de constituição facultativa, cuja
natureza classifica-se por ser um órgão de assessoramento do processo de gestão dos
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fundação CEEE de Seguridade
Social – ELETROCEEE, em consonância com o Estatuto e a Política de Investimentos, atendendo
também ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio
de 2018, a qual dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição do Comitê e
estabelecer as regras para o funcionamento do mesmo.
Art. 3º É competência do CCI, o assessoramento do processo de gestão por meio do
acompanhamento, análise e recomendação de matérias relacionadas às carteiras de
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, de acordo com o Artigo 80 do Estatuto da Entidade. As referidas
matérias são encaminhadas pela Diretoria Financeira, conforme estabelece o parágrafo 1º do
Artigo 36 do Estatuto da Entidade, de forma que o CCI elabora recomendações à Diretoria
Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, para deliberações nas alçadas de suas respectivas
competências.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O CCI é composto por 5 (cinco) membros com direito a voto, definidos na Política de
Investimentos, dentre eles obrigatoriamente o(a) Diretor(a) Financeiro(a), ou seu(sua)
substituto(a) regulamentar, o(a) qual será o coordenador do comitê, bem como o(a) Gerente
de Investimentos. Os eventuais substitutos dos membros efetivos, com exceção do
coordenador do CCI, serão definidos na primeira reunião de cada ano, dentre os membros
de sua Gerência e registrados em ata. Eventuais substituições posteriores poderão
ocorrer, condicionadas ao registro em ata de reunião ordinária do CCI.
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§ 1º As reuniões do CCI ocorrerão com, no mínimo, 4 (quatro) membros com direito a voto,
sendo obrigatória a presença do Coordenador do CCI ou seu substituto(a) regulamentar e do
Gerente de Investimentos;
§ 2º A aprovação das matérias apresentadas nas reuniões do comitê se dará por maioria
simples, cabendo ao Coordenador do CCI o eventual voto de desempate;
§ 3º Os demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão
convidados a participar das reuniões do CCI, sem direito a voto;
§ 4º A critério do Coordenador do CCI, outros convidados poderão participar eventualmente
do CCI, sem direito a voto;
§ 5º É obrigatória a certificação para todos os membros do CCI com direito a voto e do seu
(sua) substituto(a) designado(a), conforme legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
Art. 5º As reuniões ordinárias serão realizadas uma vez por mês, enquanto que as reuniões
extraordinárias serão efetuadas sempre que houver necessidade.
§ 1º Nas reuniões ordinárias serão apresentados pela Gerência de Investimentos - GIN, no
mínimo, os seguintes assuntos:
I - O cenário econômico, os resultados da carteira de investimentos dos planos de benefícios
administrados pela Entidade e do PGA, os fluxos de caixa, a proposta de alocação de recursos,
as alçadas de investimento, assuntos relacionados a investimentos realizados e/ou a realizar,
bem como eventuais desinvestimentos, entre outras matérias;
II - relatório contendo as visitas do mês anterior com os fornecedores;
III - Na última reunião ordinária de cada ano, a GIN apresentará sugestão de calendário de
reuniões ordinárias para o ano seguinte.
§ 2º A área que tenha assunto ao qual o Comitê de Investimentos tenha por atribuição
recomendar posicionamento à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, deverá
realizar a elaboração do material bem como a apresentação da matéria;
§ 3º A área responsável pelo assunto pautado, quando houver a necessidade de avaliação de
outras áreas pertinentes, deverá solicitar parecer sobre o assunto a ser submetido na reunião;
§ 4º A GIN será responsável por listar os assuntos a serem incluídos como pauta para a
aprovação do Coordenador do CCI. No caso de assuntos com título “relato”, os mesmos
deverão ser inseridos no item de Assuntos Gerais, constando o mesmo em Ata. Desta forma,
novos investimentos ou desinvestimentos, bem como anuir investimentos realizados, não
poderão ser destacados como matérias de “relato”;
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§ 5º A GIN envia a pauta ao Coordenador do CCI, por e-mail, para aprovação, com cópia para a
Gerência de Relações Corporativas - GRC, indicando a data e hora limite para homologação
pela Diretoria Executiva e, quando necessário, pelo Conselho Deliberativo;
§ 6º Após a aprovação, o Coordenador do CCI somente poderá incluir ou retirar assunto da
pauta mediante encaminhamento de notificação à GRC contendo a justificativa para ciência
dos membros do CCI, da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com
posterior registro da respectiva justificativa em Súmula da Ata e Ata da reunião do comitê;
§ 7º Todo o assunto proposto para ser pautado na reunião do CCI deve ser acompanhado de
Relatório Técnico, elaborado pelas áreas responsáveis, com recomendação de decisão pela
área responsável pela pauta. O Relatório Técnico poderá ser substituído por material de apoio
em matérias que não envolvam decisões de investimentos ou desinvestimentos;
§ 8º Excepcionalmente, poderá ser convocado CCI em até 24 (vinte e quatro horas),
justificando a necessidade e urgência em Pauta, Súmula da Ata e Ata da reunião. Neste caso,
os prazos para envio das convocações e convites respeitará este mesmo prazo, informando a
excepcionalidade da convocação.
Art. 6º A convocação das reuniões será realizada pela GRC, através de e-mail, com prazo
mínimo de 2 (dois) dias úteis da reunião, sendo obrigatória a presença dos membros com
direito a voto ou de seu substituto designado;
Parágrafo Único As eventuais ausências dos membros com direito a voto e de seu(sua)
substituto(a) deverão ser justificadas em Súmula e Ata da reunião.
Art. 7º Os materiais inerentes aos assuntos das reuniões, tais como Relatório Técnico,
materiais de apoio, Pareceres das Gerências e demais documentos, deverão estar disponíveis
na rede e-prev e link externo do CCI, prioritariamente, 1 (um) dia útil antes do início das
reuniões. Após, a GIN disponibilizará na rede e-prev o material relativo à reunião,
comunicando, via e-mail, aos membros do CCI, GRC e colaboradores da célula de controle de
investimentos da Gerência de Controladoria - GC.
Art. 8º É vedada a abstenção dos membros do CCI nas votações, devendo os votos contrários à
recomendação da área responsável pela pauta da reunião ser registrados em Súmula da Ata e
Ata, com as devidas justificativas.
Art. 9º Desejando que conste em Ata suas considerações, o membro do CCI com direito a voto
deverá, durante a reunião, comunicar ao Coordenador do CCI a sua vontade, enviando em até
48 (quarenta e oito) horas sua manifestação por escrito ao Coordenador e ao Secretário do
CCI.
Art. 10 A presença dos membros do CCI com direito a voto e convidados à reunião será
registrada em livro próprio de presenças, onde constará a assinatura dos mesmos, sendo de
responsabilidade da GIN providenciar o registro.
Art. 11 A deliberação acerca das recomendações do CCI deverá se realizar na primeira reunião
de Diretoria Executiva programada para data posterior àquela em que se seguir a reunião do
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CCI, sendo pautada, pelo Coordenador do CCI, para deliberação sobre as recomendações
expedidas, desde que a Diretoria Executiva já esteja de posse, pelo menos, da Súmula da Ata
do CCI. O mesmo procedimento será adotado com relação às deliberações da alçada do
Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS E ATAS
Art. 12 As reuniões serão numeradas de maneira sequencial ao longo de cada um dos anos, no
formato: número da reunião/ano.
Art. 13 As Súmulas das Atas deverão ser assinadas pelos membros do CCI com direito a voto e
pelo Secretário, as quais serão encaminhadas à Diretoria Executiva, através da GRC, com as
recomendações do Comitê.
§ 1º A Súmula da Ata deverá ser aprovada e assinada ao final da reunião por todos os
membros do CCI com direito a voto e pelo Secretário do CCI;
§ 2º Na eventualidade de não estar disponível ao final da reunião, o documento será
encaminhado pela GIN, por e-mail, ao (a) Coordenador(a) do CCI para aprovação, e posterior
assinatura de todos os membros do CCI com direito a voto presentes na reunião, em até 1
(um) dia útil após o término da mesma;
§ 3º Quando da ocorrência, os seguintes itens constarão, com as respectivas justificativas:
I - Retirada ou inclusão de assuntos de pauta das reuniões, cuja atribuição é exclusiva do
Coordenador do CCI;
II - Votos contrários à recomendação da área que apresentar o assunto;
III - Registros de ausência de membros do CCI com direito a voto e de sua eventual
substituição, deverão ser destacados na Lista de Presença.
Art. 14 A Súmula será elabora pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data da realização;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - Corpo do documento: a Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do
CCI e eventuais alterações, bem como as recomendações à Diretoria Executiva. Na última
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página, deverá haver uma Lista de Presença, a qual será assinada por todos os membros do CCI
com direito a voto e rubricada pelo Secretário;
IV - Quando a recomendação possuir condicionantes à sua efetivação, a mesma deverá estar
devidamente expressa na Súmula da Ata.
Art. 15 A Ata será elaborada pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data em que foi realizada;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - A data, hora de início e o local onde a reunião foi realizada;
IV - Quais foram as pessoas presentes, começando pelos membros do CCI com direito a voto e
depois os convidados (na ordem: Conselheiros, Diretores, Colaboradores, e os demais);
V - A mesa, composta pelo Coordenador do CCI, e a pessoa responsável pelo secretariado da
reunião;
VI - A Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do CCI e eventuais
alterações;
VII - Registro de ausência e eventual substituição de membros do CCI com direito a voto a ser
destacado na Lista de Presença;
VIII - Os acontecimentos em cada um dos pontos da Ordem do Dia, destacando quem
apresentou os assuntos e as ponderações que não estão contempladas no Relatório Técnico
ou material de apoio, assim como as considerações feitas pelos presentes na reunião. Os
desdobramentos dos referidos acontecimentos terminarão, se for o caso, com a
recomendação do CCI à Diretoria Executiva sobre o assunto, conforme exposto na Súmula da
Ata;
IX - Os relatos serão incluídos no item de assuntos gerais;
X - O horário de encerramento da reunião do CCI;
XI - A lista dos anexos que irão compor a Ata, após a Lista de Presença, que constará na última
página do documento.
Art. 16 Após a reunião, a GIN emite Súmula da Ata definitiva, colhe assinaturas, e envia a
respectiva Súmula da Ata à GRC.
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§ 1º A GRC deverá publicar a Súmula da Ata na rede e-prev, em até 2 (dois) dias úteis após a
reunião do CCI;
§ 2º Em até 2 (dois) dias úteis após a reunião do CCI, envia, por e-mail, cópia da Súmula da Ata
à Diretoria Executiva, e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
§ 3º Em até 1 (um) dia útil após a publicação da Súmula da Ata na rede e-prev, encaminha a via
original à GC. A GC receberá da GRC as Súmulas das Atas das Reuniões, devendo registrar o
recebimento das mesmas no sistema de controle de Atas na rede e-prev.
Art. 17 As Atas assinadas, com os respectivos anexos rubricados, deverão ser entregues à GC
em até 30 (trinta) dias corridos após o término da reunião, nas situações em que não houver
conclusão da mesma na própria reunião. Para tanto, a GIN deverá:
I - Encaminhar aos membros do CCI com direito a voto e ao Coordenador do CCI, a todos
copiados no mesmo e-mail, uma minuta da Ata, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o
término da reunião, para avaliações e sugestões;
II - O prazo para resposta à GIN será de 5 (cinco) dias corridos após o envio da minuta da Ata,
por e-mail com cópia a todos. Caso não ocorram respostas neste prazo, a GIN poderá entender
que houve concordância com os termos da Ata;
III - Os demais dias corridos serão utilizados para a GIN providenciar as devidas assinaturas.

Art. 18 A Ata, bem como os documentos anexos, deverão ser assinados e rubricados pelo
técnico responsável pela pauta que lhe couber apresentação, o Gerente da área, bem como
pelos membros do CCI com direito a voto.

CAPÍTULO VI
DO APOIO ADMIISTRATIVO
Art. 19 A Gerência de Relações Corporativas ficará responsável por:
I - Reservar horário na agenda dos membros do CCI através do Outlook. O agendamento das
Reuniões Ordinárias se dará tão logo sejam homologadas pela Diretoria Executiva as datas
recomendadas pelo CCI;
II - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, a convocação e a pauta da
reunião aos Membros do CCI;
III - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, o convite e a pauta da
reunião à Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, GIN, aos colaboradores da
célula de controle de investimentos da GC e às demais pessoas indicadas pelo Coordenador do
CCI, com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião do CCI.
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Art. 20 A Gerência de Investimentos ficará responsável por designar um colaborador para
secretariar as reuniões do CCI, sendo a responsável pela elaboração da minuta das Súmulas
das Atas e Atas para aprovação dos membros do CCI com direito a voto.
Art. 21 A Gerência de Controladoria ficará responsável por:
I - Receber as Atas do CCI com respectivos anexos e assinaturas, efetuar a verificação das
mesmas e registrar o recebimento no sistema de controle de Atas;
II - Após o recebimento de todos os documentos (Súmula da Ata, Ata e Anexos), verificar a
divulgação da Súmula de homologação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo,
quando a alçada de decisão lhe competir, anexar cópia aos demais documentos e enviar os
mesmos para Arquivo Permanente;
III - Efetuar a atualização periódica dos acessos dos usuários aos documentos do comitê na
intranet, link externo do comitê destinado aos membros dos conselhos e no arquivo
permanente.
Art. 22 A Gerência Financeira e Contábil – GFC é responsável por:
I - Receber as Atas e os seus respectivos anexos para serem digitalizados e armazenados no
Arquivo Permanente;
II - Inserir no arquivo permanente a Súmula da Ata, a Ata, os anexos do CCI e a cópia da Ata de
homologação da Diretoria Executiva, realizando a digitalização e disponibilização da
documentação no Liquid;
III - Guardar a documentação física recebida.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO ÀS SÚMULAS E ATAS
Art. 23 O acesso às Súmulas e às Atas do CCI ficará sob responsabilidade da Gerência de
Controladoria. A GC informará à área encarregada do arquivo permanente os usuários com
permissão para acessar as pastas na rede e-prev, Liquid e link externo.
Art. 24 O acesso às Pautas e Súmulas do CCI, será facultado através da Rede e-prev aos
membros da Diretoria Executiva, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, às
Secretárias da GRC, aos colaboradores da GIN e colaboradores da célula de controle de
investimentos da GC.
Art. 25 O acesso aos materiais que embasam a Reunião do CCI, disponibilizados através da
Rede e-prev, será concedido aos membros da Diretoria Executiva, membros dos Conselhos
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Deliberativo e Fiscal, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, os colaboradores
da célula de controle de investimentos da GC e Secretárias da GRC.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26 As recomendações, orientações e proposições do Comitê de Investimentos devem ser
pautadas sob o enfoque estritamente técnico e gerencial, fundamentadas nas informações
disponíveis no mercado financeiro e de capitais, observando às singularidades e tipicidades de
cada produto de investimento sob exame.
Art. 27 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação, discussão e votação no
próprio CCI, respeitando-se a Política de Investimentos, o Estatuto e Regulamentos da
Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, além dos princípios éticos e da boa conduta, compatíveis com a tradição e
respeitabilidade pública da Fundação CEEE.
Art. 28 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
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Certificado nº: PI08581
Vencimento: 01/10/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: EA03407
Vencimento: 18/11/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
CPF: 360.117.700-53

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PA04748
Vencimento: 6/5/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PI07315
Vencimento: 12/12/2021

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: PA07738
Vencimento: 10/7/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

15/10/2021 15:48

SEI/PREVIC - 0298873 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003378/2020-63


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Rodrigo Sisnandes Pereira
CPF: 000.129.690-60
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Sim
Número da Habilitação: 2020.340
Válido até 12/12/2021
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 09/07/2020, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0298873 e
o código CRC 74A12C4D.

Referência: Processo nº 44011.003378/2020-63

SEI nº 0298873

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file://srvseguranca/Controle SG Acesso Restrito/DIRIGENTES/Atuais Dirigentes/Rodrigo Sisnandes Pereira/Habilitação/2020/SEI_PREVIC - 029…
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SEI/PREVIC - 0303664 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003382/2020-21


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Jeferson Luis Patta de Moura
CPF: 360.117.700-53
EFPC: Fundacao CEEE de Seguridade Social ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.364
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 05/08/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0303664 e
o código CRC ADA9A4DC.

Referência: Processo nº 44011.003382/2020-21

SEI nº 0303664

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file://srvseguranca/Controle SG Acesso Restrito/DIRIGENTES/Atuais Dirigentes/Jeferson Luis Patta de Moura/Habilitação/2020/SEI_PREVIC - 0…
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SEI/PREVIC - 0320141 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.005221/2020-72


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Saul Fernando Pedron
CPF: 262.943.030-87
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.473
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por MANOEL ROBSON AGUIAR, Diretor(a) de Licenciamento Substituto(a), em 09/10/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0320141 e
o código CRC 31E29141.

Referência: Processo nº 44011.005221/2020-72

SEI nº 0320141

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file://srvseguranca/Controle SG Acesso Restrito/DIRIGENTES/Atuais Dirigentes/Saul Fernando Pedron/Habilitação/2020/SEI_PREVIC - 0320141… 1/1

Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
INSTITUIÇÃO: FACULDADES PORTO ALEGRENSE - FAPA
ANO DE CONCLUSÃO: 1994

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 23/07/2008 A 12/12/2010
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Executiva: (a) normas regulamentadoras do processo de
inscrição dos participantes e assistidos, consoante o disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE; (b)
normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos Regulamentos,
excetuando o crédito mútuo; (c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos
Regulamentos; (d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio; (e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos
Regulamentos. - Compete ainda ao Diretor de Seguridade: (a) promover a organização e a atualização dos respectivos
cadastros de participantes e assistidos; (b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e
concessão de prestações; (c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da ELETROCEEE.
2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/08/2014 A 08/08/2016
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 16/08/2016 A 14/08/2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
Clicksign 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c
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CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.

4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 11/01/2018 A 03/06/2020
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 29 de junho de 2020
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Formulário_V___Currículo_Profissional_(8)-20200629142032.pdf
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Assinaturas
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou

Log
29 Jun 2020, 14:20:37

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Julho de 2020 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 Jun 2020, 14:20:39

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA
DE MOURA e Telefone celular *******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

29 Jun 2020, 14:27:32

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.139.160. Componente de assinatura versão 1.67.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

29 Jun 2020, 14:27:32

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c.

Hash do documento original (SHA256): a1df00ead289553b14480750c24bb6c20381f5f21547a22373bba8539e92a1db
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c

Página 1 de 1

Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Administração de Empresas
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
ANO DE CONCLUSÃO: 2013

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoriaexecutiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 05/04/2010 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assitente Técnico, Assistente Executivo da Presidência e Gestor
orçamentário da Presidência
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 25/08/2016 A 14-08-2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Exceutiva:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
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PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor-Presidente
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Estatutariamente cabe ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE a direção e coordenação dos trabalhos
da Diretoria Executiva.
Compete ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as
diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:
I – representar a ELETROCEEE ativa, passiva, judicial e extra judicialmente, podendo nomear procuradores,
prepostos e delegados, mediante aprovação da Diretoria Executiva, especificados nos respectivos instrumentos
ou atos e as operações que poderão praticar;
II – representar a ELETROCEEE, juntamente com um Diretor, em convênios, contratos, acordos e demais
documentos, bem como movimentar, conjuntamente com um dos Diretores, os recursos da ELETROCEEE,
podendo tais faculdades serem outorgadas por mandatos, mediante aprovação da Diretoria Executiva, a outros
Diretores, a procuradores, a empregados da ELETROCEEE ou a ela cedidos;
III – admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, atendidas as diretrizes do
Conselho Deliberativo;
IV – propor à Diretoria Executiva a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da
ELETROCEEE;
V - fiscalizar e supervisionar a administração da ELETROCEEE na execução das atividades estatutárias e das
medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva;
VI – fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos da ELETROCEEE que lhe forem
solicitadas;
VII - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados,
pertinentes ao exercício regular de seus encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação dos atos normativos ou programas de atividade
por parte dos órgãos administrativos ou técnicos da ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 30/01/2020 A 30/01/2022
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor
EMPREGADOR: ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
CNPJ DO EMPREGADOR: 50.258.623/0001-37
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020
ASSINATURA: ______________________________________
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Formulário_V___Currículo_Profissional_Rodrigo_Sisnandes_Pereira20200625121306.pdf
Documento número #c4d9fd5d-1fd9-4a4a-b7da-aa888bacbf0c

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou

Log
25 Jun 2020, 12:13:15

Operador com email moreiram@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número c4d9fd5d-1fd9-4a4a-b7da-aa888bacbf0c. Data
limite para assinatura do documento: 25 de Julho de 2020 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

25 Jun 2020, 12:13:16

Operador com email moreiram@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
SAUL FERNANDO PEDRON
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Engenharia Elétrica
INSTITUIÇÃO: Pontificia Universidade Católica - PUCRS
ANO DE CONCLUSÃO: 1982

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/07/1985 A 01/02/2014
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Desempenhei as funções de chefia, sendo responsável pelos investimentos, elaboração orçamentária e
acompanhamento de financiamentos junto a instituições financeiras dos projetos de infraestrutura de transmissão nos
seguintes períodos:
•
•
•
•
•

Chefe de seção de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1987 à 10/1989
Chefe de departamento de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1991 à 07/1997
Assistente Executivo do Diretor de 04/2008 à 08/2011;
Membro titular do Conselho de Administração da ETAU - Empresa de Transmissão do Alto Uruguai de 03/2011
à 10/2011;
Diretor Vice-Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul – SENGE de 2011 à 2014.

2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Previdência
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.020.442/0001-42
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Previdência:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Compete também ao Diretor de Previdência a Cordenação do Comitê de Acompanhamento dos Planos CAP.
Exerci também na Fundação Família Previdência, no perído de 05-02-2018 até 03-07-2019, a função de
Presidente do Comitê de Ética.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020

ASSINATURA: ______________________________________

-
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GLOSSÁRIO
Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no
Regulamento.
Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e
a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção
futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.
Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de
benefícios em decorrência de seu falecimento.
Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo
funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de
Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do
preenchimento dos requisitos exigidos.
Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e
estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios,
conforme disposto em seu Estatuto Social.
Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade
fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.
Cota ou Cota patrimonial - Significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e sua variação
corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.
Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada
a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.
Entidade ou EFPC - É a Fundação Família Previdência, administradora e executora do Plano.
Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador,
com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.
Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na
administração do Plano.
Índice do Plano - Indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano, para fins desse
Regulamento significará o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Parcela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade seguradora,
por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante, destinado a compor a Conta de Assistido nos casos
de Morte ou Invalidez de Participante Ativo.
Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e
condições previstas no Regulamento.
Patrocinador - O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este
Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Plano ou Plano de Benefícios - Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de
pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas
decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Plano de Custeio - Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos
benefícios e das despesas administrativas do Plano.
Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em
gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no
Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.
Regulamento do Plano ou Regulamento - Documento que define os direitos e obrigações dos membros do
Plano.
Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do
Plano, nas condições previstas no Regulamento.
Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as
contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.
Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins
de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.
Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos
benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade
com o Plano.
Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio,
do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.
Teto do RGPS - Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade instituir o Plano Família Previdência Municípios, doravante
denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Fundação Família
Previdência, doravante denominada Entidade.
Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.
CAPÍTULO II - DOS MEMBROS
Art. 2º São membros do Plano:
I - o(s) Patrocinador(es);
II - os Participantes;
III - os Assistidos; e
IV - os Beneficiários.
Seção I
Do Patrocinador
Art. 3º Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos
que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Seção II
Dos Participantes e Assistidos
Art. 4º Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:
I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele
permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;
II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Autopatrocínio; e
III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Benefício Proporcional Diferido.
§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao
Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo
menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar; ou
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição
Federal.
§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e
que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou
III - servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.
§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na
hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.
Art. 5º Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada
assegurado pelo Plano.
Seção III
Dos Beneficiários
Art. 6º São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios,
para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários até o prazo de 60 dias da sua inscrição, mediante o
preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.
§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar,
por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.
§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos
Beneficiários designados.
§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual
do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Entidade.
Seção IV
Da Inscrição
Art. 7º A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a
instituto por ele assegurado.
Art. 8º A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade,
ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.
§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após
o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja
superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.
§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada
automaticamente no prazo de até 90 dias da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais
vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do
protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.
§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2º deste artigo
não caracteriza Resgate.
§ 4º As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo
prazo e condições previstos no § 2º deste artigo.
Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da
Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as
características do Plano, por meio físico ou digital.
Parágrafo único. O certificado deverá conter:
I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;
II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e
III - as formas de cálculo dos benefícios.
Seção V
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:
I - requerer;
II - falecer;
III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e
quatro meses; ou
IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício
Proporcional Diferido.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que
concederá 30 dias de prazo para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.
Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante
importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição
dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
I - Contribuição dos Participantes;
II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);
III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;
IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e
V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado
o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de
Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.
§ 1º Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto
do RGPS;
II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou
III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.
§ 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos
salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.
Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo
do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração,
atualizado no mês de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.
CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano,
em percentual compreendido entre 0,5% e 22% do Salário de Participação do Participante, com intervalos
mínimos de 0,5%;
II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente
escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 0,5%, incidente sobre o Salário de Participação;
III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante; e
IV - Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco,
enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.
§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá alterar os percentuais de
Contribuição Básica e Adicional, no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir
do mês de janeiro do ano subsequente, mediante solicitação à Entidade.
§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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facultativo.
Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante.
§ 1º As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data
do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição
no Plano.
§ 2º O valor da Contribuição Básica do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica
do Participante, e estará limitado a 22% (vinte e dois por cento) do Salário de Participação de cada
Participante.
§ 3º Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não
remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o
qual haverá contrapartida de Contribuição Básica do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação
efetivamente recebida.
Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade
juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.
§ 1º As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas
no mesmo prazo, diretamente à Entidade.
§ 2º A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao
pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano
no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo
pagamento, além da incidência de multa de 1% sobre o valor corrigido das referidas contribuições em
atraso.
§ 3º As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2º deste artigo serão destinadas de
acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.
Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da
Contribuição Básica ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo
48 meses ininterruptos ou não, no período de 50 meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.
§ 1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio
das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art.
20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de
cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e
não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação
aplicável.
§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as
coberturas de risco contratadas.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:
I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;
II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);
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III - Taxa de Administração;
IV - Receitas Administrativas;
V - Fundo Administrativo; e
VI - Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria
Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão
amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio
administrativo.
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS
Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições
da parcela adicional de risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de
Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.
§ 1º A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição
Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e
dos retornos dos investimentos.
§ 2º A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador,
descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.
§ 3º A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de
entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade
aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.
§ 4º A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade
constituirão o Saldo Total.
§ 5º A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela
Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez
ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$ 1,00 (um real) cada, na data de início de
vigência do Regulamento.
Parágrafo único. O valor da cota será determinado mensalmente e significa uma fração representativa do
patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação
dos recursos.
Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Do Benefício de Aposentadoria
Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a
que estiver vinculado;
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II - 120 (cento e vinte) contribuições mensais ao Plano; e
III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a
partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à
opção pelo instituto.
§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo
Participante na Entidade.
Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor
correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante
transferido para a Conta de Assistido.
Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme
definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:
I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre 0,1% e 1,5%,
a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de 0,1%, a ser
paga enquanto houver saldo; ou
II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda
mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 meses a 360 meses, a critério do Participante.
§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial
e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60
(sessenta meses), contados da data de início do benefício.
§ 2º O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês
imediatamente anterior ao de sua competência.
§ 3º Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar o percentual a que
se refere o inciso I ou o prazo escolhido de que trata o inciso II, ambos do caput deste artigo, no mês de
dezembro de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60
(sessenta) meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.
§ 4º Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria
em vigor será mantido no exercício seguinte.
§ 5º Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono
Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3º deste artigo.
§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de
Aposentadoria do mês de dezembro.
Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze)
parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de competência.
Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ 200,00
(duzentos reais) o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.
§ 1º Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar o
percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto
no caput.
§ 2º O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso
da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.
Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:
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I - com a morte do Assistido; ou
II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.
Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo
remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento
pertinente.
Seção II
Do Benefício por Invalidez
Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o
Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, em uma
das formas previstas no artigo 26.
§ 1º Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante
comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência
social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, emitido por corpo médico
indicado pela Entidade.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional
de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Assistido a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
Seção III
Do Benefício por Morte do Participante ou Assistido
Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou
Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou Assistido, calculado com
base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas
no artigo 26.
§ 1º Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido
será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional de
Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA
Art. 32. A cobertura da Parcela Adicional de Risco é condicionada a existência de contrato vigente entre a
Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.
§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente,
assumirá a condição de representante legal dos Participantes.
§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de
Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade
seguradora ou resseguradora.
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CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
Seção I
Autopatrocínio
Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo
Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo
Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.
§ 1º A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda
total da remuneração recebida.
§ 2º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
§ 3º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante
requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados
neste Regulamento.
§ 4º Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a
totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de
Participante.
Seção II
Benefício Proporcional Diferido
Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições
exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido
assumindo a condição de Participante Vinculado.
Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação
do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.
§ 1º O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo
1º do artigo 20.
§ 2º Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição
Adicional de Risco.
Seção III
Portabilidade
Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos 3 (três)
anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo
Resgate, poderá optar pela Portabilidade
Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste
regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de
benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade
seguradora devidamente autorizada.
Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do
mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.
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Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade,
assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação
aplicável.
§ 1º A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus
Beneficiários no Plano.
§ 2º Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência
para nova portabilidade.
Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de
portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC
ou por sociedade seguradora, conforme o caso.
Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente
nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.
Seção IV
Resgate
Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício
de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da
Portabilidade terá direito ao Resgate.
Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido
de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o
valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
Tempo de Vinculação ao Plano
Até 1 ano de vinculação
De 1 ano e 1 dia até 2 anos de vinculação
De 2 anos e 1 dia até 3 anos de vinculação
De 3 anos e 1 dia até 4 anos de vinculação
Acima de 4 anos de vinculação

% Aplicável sobre a
Conta de Patrocinador
20%
40%
60%
80%
100%

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização
da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas,
atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.
§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do
prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários
ou, na ausência, aos herdeiros legais.
§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as
obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.
§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da
Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de
caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora
autorizada a operar o referido plano.
Seção V
Das disposições comuns aos Institutos
Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional
com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo
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máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional
ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.
Art. 45. No prazo de 60 dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e
observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o
Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela
Entidade.
Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o
Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições
previstas no Regulamento.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da
divulgação de outros informes.
Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante
mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.
Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no
valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento
escolhida.
Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial,
o benefício será pago ao seu representante legal.
Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste
Regulamento.
Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade
e da autoridade governamental competente.
Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas
neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate,
serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de
recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido
pelo órgão estatutário competente da Entidade.
Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem
reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/10/2021 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 48
Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência/Superintendência Nacional de Previdência Complementar/Diretoria de
Licenciamento

PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33 da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº
8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº
44011.005066/2021-75, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano Família Previdência Municípios,
CNPB nº 2021.0015-47, administrado pela Fundação Família Previdência, com aplicação a partir de 22 de
setembro de 2021, nos termos do inciso VIII do artigo 2º da Instrução Previc nº 24, de 13 de abril de 2020
(Licenciamento Automático).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-previc-n-657-de-29-de-setembro-de-2021-350604058
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

90.884.412/0001-24
0108-1
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
FAMILIA PREVIDENCIA
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
2021.0015-47
Nome do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Sigla do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Situação do plano:
AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO
Data de Autorização:
12/07/2021
Data Inicial de Funcionamento:
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
NÃO
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, ACRESCIDO DO TETO DO RGPS, NÃO PODERÁ EXCEDER O LIMITE QUE DISPÕE O
INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
NÃO
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
NÃO
Assistido custeia despesas administrativas?
NÃO
Patrocinador custeia despesas administrativas?
NÃO
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
12/07/2021
Responsável pela Atualização:
13625326271
Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

12/07/2021
SIM
NÃO
SIM
429
12/07/2021
PORTARIA PREVIC

Patrocinadores Atuais do
Nenhum registro
05/10/2021 14:17
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Benefícios do Plano
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

Institutos do Plano
AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE

05/10/2021 14:17
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5.5.1
Carta de apresentação da Proposta
Técnica, datada e assinada pelo
dirigente da
proponente contendo as informações
referentes aos critérios listados no
modelo do Anexo I deste Edital,
acompanhados dos documentos
oficiais comprobatórios, tais como,
Estatuto, normativas, resoluções,
portarias, manuais, entre outros

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 001/2021, nos responsabilizando pelas
informações prestadas. Declaramos que a entidade não fora declarada inidônea para
contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Fundação Família Previdência – Razão Social: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ Nº: 90.884.412/0001-24 - Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS. CEP 90020-004
Fone: 51 3027 6651 - E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
Clicksign d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO

Página 7 de 13

Clicksign 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24

Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24. Data
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As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9d782ad9-5ff3-43ca-b802-b73d50bc8a24, com
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ANEXO DA PROPOSTA

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2020 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

9.49670139

9.49670139

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.13467223

9.13467223

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

10.60837961

10.60837961

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

9.74209496

9.74209496

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

6.56580868

6.56580868

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

9.46485200

9.46485200

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

10.30045062

10.30045062

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

13.46077916

13.46077916

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

6.46608594

6.46608594

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

4.64468804

4.64468804

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

4.39660185

4.39660185

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

3.84552796

3.84552796

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

4.14541326

4.14541326

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73466050

3.73466050

100.00%

0.00%

210,155,854.14

4.60426180

4.60426180

100.00%

0.00%

22 CERAN
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RODRIGO SISNANDES PEREIRA
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Log
30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b. Data
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2019 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

10.56965468

10.56965468

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.80226760

9.80226760

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

11.58249044

11.58249044

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

10.40514395

10.40514395

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

7.23573400

7.23573400

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

10.68284788

10.68284788

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

12.49041575

12.49041575

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

16.83543688

16.83543688

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

7.58439819

7.58439819

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

3.86584566

3.86584566

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

2.31595642

2.31595642

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

2.90241190

2.90241190

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

3.92837135

3.92837135

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73611212

3.73611212

100.00%

0.00%

210,155,854.14

7.26111233

7.26111233

100.00%

0.00%
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2016 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

63.87729378

63.87729378

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

64.51345379

64.51345379

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

61.81699072

61.81699072

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

65.10869564

65.10869564

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

63.26270588

63.26270588

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

68.76277964

68.76277964

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

65.34924436

65.34924436

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

70.71030277

70.71030277

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

65.66787890

65.66787890

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

51.45896613

51.45896613

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

46.49417945

46.49417945

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

42.74663916

42.74663916

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

36.40221424

36.40221424

100.00%

0.00%

1,899,836.56

36.60336189

36.60336189

100.00%

0.00%

210,155,854.14

65.12016258

65.12016258

100.00%

0.00%
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validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.
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Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
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61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422

Página 1 de 1 do Log

0123420356

78 87




!"#$%&'#&()&*%+,-+*%.&+/,(#,0$#1%()&*%+,2.3"/#3#&'+$,4,056782
0$.'.*./.,&9,:;:<;::=<>:;4?@
A#3.&B'$+CD#B,E&!+%B,(+B,60F2

GHIJKLKMNOPQORGSGTUVWGGG
VXKLKYXZM[MZMHIMXLYM\MZ]^]JYKM_POQMXI`YHLaLXMKMKLKYXKLbcdMZJHIMHKeH]JLfL]JYHLgKM
hZMiJKeH]JLWYjdgMjMHILZRhUGklW

mhRmLgLHnYhLIZJjYHJLg

mho_POQoOPQOoPOpdK[

qrSRqMjYHXIZLn`YKYrIJiYS^scJKY

qrSo_POQoOtutPPvwuvoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQoOtutPPvxOOoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_PP_PPOvxyoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_PPxPPPw_toOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_POPPPv_xyoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_POyPP__vuoOPQOoPOpdK[

qrSo_POQoOtutPPvvvuoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQoOtutPPvyt_oOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_PPwPPOwOOoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_PPQPPOQyxoOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_POxPPPtt_oOPQOoPOpdK[
qrSo_POQo_POyPP_wOOoOPQOoPOpdK[

qzrSo_POQoOtutPPvwuvoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQoOtutPPvxOOoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_PP_PPOvxyoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_PPxPPPw_toOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_POPPPv_xyoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_POyPP__vuoOPQOoPOpdK[

qzrSo_POQoOtutPPvvvuoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQoOtutPPvyt_oOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_PPwPPOwOOoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_PPQPPOQyxoOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_POxPPPtt_oOPQOoPOpdK[
qzrSo_POQo_POyPP_wOOoOPQOoPOpdK[

qzrSRqMjYHXIZLn`YKLzcILn`YKYrIJiYS^scJKY{dYZdgLHY|

qh}rRqMjYHXIZLn`YKYhgLHYKM}MXI`YrKjJHJXIZLIJiL{]YHXYgJKLKL|

qh}ro_POQoOPQOoPOpdK[

qh}rRqMjYHXIZLn`YKYhgLHYKM}MXI`YrKjJHJXIZLIJiL{dYZdgLHY|

qh}ro_POQoOtutPPvwuvoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQoOtutPPvxOOoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_PP_PPOvxyoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_PPxPPPw_toOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_POPPPv_xyoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_POyPP__vuoOPQOoPOpdK[

qh}ro_POQoOtutPPvvvuoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQoOtutPPvyt_oOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_PPwPPOwOOoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_PPQPPOQyxoOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_POxPPPtt_oOPQOoPOpdK[
qh}ro_POQo_POyPP_wOOoOPQOoPOpdK[

fGo_POQoOPQOoPOpdK[
fGo_POQoOPQOoPwpdK[

fGo_POQoOPQOoP_pdK[

fGRfYILXG\dgJ]LIJiLX~XqMjYHXIZLnMXWYHIaMJX]YHXYgJKLKLX

hWo_POQoOPQOoPOpdK[

hWRhLZM]MZKYWYHXMgYJX]Lg
zWqRzLHJ[MXILn`YKYWYHXMgYqMgJaMZLIJiY

zWqo_POQoOPQOoPOpdK[

qzhbRqMjYHXIZLn`YKLzcILn`YKYhLIZJjHJYbY]JLg

qzhbo_POQoOPQOoPOpdK[

qhTRqMjYHXIZLn`YKLXhZYiJXMXT]HJ]LX{hgLHY|

qhTo_POQoOtutPPvwuvoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQoOtutPPvxOOoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_PP_PPOvxyoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_PPxPPPw_toOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_POPPPv_xyoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_POyPP__vuoOPQOoPOpdK[
UWlo_POQoOPQOoPOpdK[

qhTo_POQoOtutPPvvvuoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQoOtutPPvyt_oOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_PPwPPOwOOoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_PPQPPOQyxoOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_POxPPPtt_oOPQOoPOpdK[
qhTo_POQo_POyPP_wOOoOPQOoPOpdK[

UWlRUMgLIZJYKMWYHIZYgMlHIMZHYX

UrlRUMgLIZJYKMrcKJIYZlHKMdMHKMHIM

8227 772  27

520

0123420356

78 87

 !"#$%&"%$&%"$%'()*

::;<=<

3#&M$NM#$%O3P3%QR$SRTS
3#&M$NM#$%O3P3%QR%SRNT

+,-./0,123)4356,--74-3)23802.21292

::>?@ABC@DE?F:A?F<@:GCHBIJ<KL?@

3U!V! W53V! X3Y55!
3V! WZ3[ UZX3ZU!\5! 3]5V5!ZX
^I<@_F`<a:bcdefdbegh:i:gjkglkfm

8227 772  27

020

Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: BP_2019_1081_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:
•
•
•
•

Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000326302
Tipo de Arquivo Recebido: BP_C - BP - Balanço Patrimonial Consolidado
Nome do Arquivo Recebido: BP_2019_1081_01.zip

Brasília, 02/04/2020 19:02

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
C.N.P.J. Nº 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
R$ mil

Ativo

Notas

Exercício
Atual

Disponível

3.821

Realizável
Gestão Previdencial

6.586

7.700.679

7.591.481

291.648

305.871

1.858

1.616

5

Gestão Administrativa
Investimentos

Exercício
Anterior

7.407.173

7.283.994

4.559.743

4.886.820

Créditos Privados e Depósitos

520.485

Ações

6

Títulos Públicos

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários

Passivo

Notas

Exigível Operacional

Exercício
Anterior

58.032

14.262

Gestão Previdencial

9.866

9.378

Gestão Administrativa

5.278

4.646

6

42.888

238

Investimentos

10

136.123

139.334

Gestão Previdencial

10.1

101.462

107.349

462.853

Gestão Administrativa

10.2

2.174

2.073

504.525

667.608

Investimentos

10.3

32.487

29.912

1.561.015

1.024.850
7.511.487

7.445.364

7.277.556

7.224.110

7.505.749

7.262.091

Benefícios Concedidos

7.576.819

7.354.355

Benefícios a Conceder

1.299.016

1.193.573

(1.370.086)

(1.285.837)

6.2 / 6.3

Empréstimos e Financiamentos

34.695

36.400

226.710

205.463

Exigível Contingencial

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

13

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
Permanente

Exercício
Atual

1.142

893

(228.193)

(37.981)

Imobilizado

333

445

Resultados Realizados

(228.193)

(37.981)

Intangível

809

448

(-) Déficit Técnico Acumulado

(228.193)

(37.981)

233.931

221.254

7

Equilíbrio Técnico

13.2

14

Fundos

Total do Ativo
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7.705.642

7.598.960

Fundos Previdenciais

15.1

10.361

9.511

Fundos Administrativos

15.2

223.570

211.743

7.705.642

7.598.960

Total do Passivo

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 000.129.690-61

SAUL FERNANDO PEDRON
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 262.943.030-87

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
C.P.F. 360.117.700-53

ADRIANO CARLOS O. MEDEIROS
CONTABILISTA
C.P.F. 466.436.560-87
CRC/RS 44.168
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Log
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Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data
limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mar 2021, 17:44:01

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular
*******8355, com hash prefixo 935349(...).

18 mar 2021, 17:44:03

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular
*******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

18 mar 2021, 17:44:04

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular
*******1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

18 mar 2021, 17:44:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

18 mar 2021, 17:45:38

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******1657 (via
token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 20:36:41

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 22:44:29

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:52

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:53

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebeccffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
REGIMENTO INTERNO DO
COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO - CAP

Capítulo I
NATUREZA

Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas
gerais sobre o funcionamento dos Comitês de Acompanhamento dos Planos –
CAPs, de constituição facultativa, cuja natureza classifica-se por ser um órgão de
assessoramento do processo de gestão dos planos de previdência administrados
pela Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, em consonância
com o Estatuto e o Código de Ética da Entidade, atendendo também as
recomendações da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, na qual
dispõe sobre as práticas de Governança para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
Parágrafo Único. Estabelece também, a conduta de seus representantes,
indicados e eleitos, e disciplina o seu funcionamento, conforme estabelece o
Regulamento do Comitê de Acompanhamento do Plano, aprovado pelo Conselho
Deliberativo.

Capítulo II
FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição,
estabelecer a competência e as regras para o inter-relacionamento, visando a
participação dos representantes dos CAPs, relacionada ao desempenho e
evolução do plano de previdência nos quais estejam vinculados, administrado
pela Fundação CEEE.

Capítulo III
COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê de Acompanhamento do Plano é composto:
I – Pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, que exercerá a função de
Coordenador do Comitê;
Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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II – Por até 2 (dois) representante(s) formalmente indicado(s) por cada
Patrocinador(es) ou Instituidor(es) do Plano, sendo que um dos indicados,
obrigatoriamente, deverá ser participante do Plano;
III – Por 1 (um) representante eleito pelos participantes do Plano, se este for
patrocinado, sendo que a eleição ocorrerá concomitante aos demais cargos
eletivos da Fundação CEEE.
§ 1º No caso de impedimento temporário, compete ao coordenador dos CAPs
indicar outro membro para ocupar a coordenação.
Art. 4º Os Comitês de Acompanhamento dos Planos serão constituídos no
momento de sua implantação pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, e
por até 2 (dois) membros representantes indicados pelo Patrocinador/Instituidor.

Capítulo IV
MANDATOS

Art. 5º O mandato dos membros eleitos, representantes dos CAPs, será de 4
(quatro) anos, contados a partir da data de posse.
Parágrafo Único. A posse ocorrerá após o término do processo eleitoral,
juntamente com os demais gestores eleitos da Fundação CEEE.

Capítulo V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 6º Os casos de substituições dos representantes do(s) Patrocinador(es),
Instituidor(es) ou Participantes dos CAPs estão previstos no Artigo 9º, incisos I,
II, III, IV e V do Regulamento do CAP.
Art. 7º Os representantes dos CAPs exercerão os seus mandatos de forma
voluntária, sem qualquer tipo de remuneração ou ressarcimento de despesas por
parte da Fundação CEEE, não havendo, também, a existência de vínculo
empregatício estabelecido entre o CAP, Patrocinador(es), Instituidor(es) e/ou a
Fundação CEEE, em função da condição de representante do CAP.

Capítulo VI
COMPETÊNCIA

Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017

CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

Art. 8º São de competência dos representantes dos CAPs, além daquelas
estabelecidas no Regulamento:
I – Comparecer nas reuniões;
II – Comunicar ao(a) Coordenador(a), sua eventual ausência;
III – Apresentar proposições;
IV – Tomar parte nas discussões dos assuntos em debates;
V – Justificar o voto, caso este seja contrário ao da maioria;
VI – Pedir vistas dos processos;
VII – Relatar as matérias que lhe forem distribuídas.

Capítulo VII
CAPACITAÇÃO

Art. 9º A Fundação CEEE poderá propiciar aos representantes do CAP a
capacitação para o rápido entendimento da metodologia adotada, uniformizando
procedimentos, bem como, proporcionando todas as informações necessárias ao
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, através de palestras e
cursos organizados e ministrados pelo corpo técnico da Fundação CEEE.
Parágrafo Único. As demais despesas relativas a participação em reuniões,
qualificação, treinamento, eventos relacionados ao plano de previdência, além de
outras
afetas
às
atividades
do
CAP,
serão
custeadas
pelo
Patrocinador/Instituidor.

Capítulo VIII
REUNIÕES

Art. 10 Os CAPs reunir-se-ão, semestralmente, conforme calendário sugerido
pelo(a) Coordenador(a), e aprovado pelos representantes indicados e eleitos, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo(a) Coordenador(a) ou pelo
Conselho Deliberativo.
Parágrafo Primeiro - A convocação das reuniões ocorrerá por meio eletrônico
diretamente aos representantes dos CAPs, sendo as ordinárias com
antecedência mínima de três 3 (três) dias úteis, e as extraordinárias, com o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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Parágrafo Segundo - O Patrocinador/Instituidor poderá solicitar, em qualquer
tempo, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos de seu interesse,
mediante ofício encaminhado ao Coordenador do Comitê.
Art. 11 O “quorum” mínimo para instalação da reunião está estabelecido no Artigo
10, § 1º do Regulamento do CAP.
Art. 12 Todos os representantes que compõem o CAP terão direito ao voto, a ser
exercido nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 13 As decisões do CAP deverão ser tomadas por maioria simples de votos
dos seus membros representantes, sendo que o(a) Coordenador(a) terá, além do
voto pessoal, o voto de qualidade.
Art. 14 A Fundação CEEE disponibilizará sua estrutura física para as reuniões do
CAP.
Parágrafo Único. As reuniões poderão ocorrer, também, na sede do
Patrocinador(es) ou Instituidor(es).
Art. 15 A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP deverá ser
encaminhada, anexa à convocação, pelo(a) Coordenador(a).
Art. 16 A duração da reunião será previamente estabelecida em pauta,
atendendo o tempo necessário ao exame de todos os assuntos incluídos na
ordem do dia.
Art. 17 Dos registros da reunião ordinária ou extraordinária será lavrada ata, na
forma sumária contendo:
I – A data da reunião (dd/mm/aa) e hora de início;
II – A indicação nominal dos membros presentes;
III – A transcrição dos assuntos submetidos à análise;
IV – O resultado das análises e proposições;
V – O horário de encerramento da reunião.
Art. 18 As atas serão digitadas e numeradas em ordem crescente, e arquivadas
na Secretaria Geral por prazo indeterminado.
Art. 19 As atas das reuniões deverão ser assinadas pelo(a) Coordenador(a) e
pelos demais representantes do CAP com direito a voto, no final de cada reunião,
impreterivelmente, cuja cópia será disponibilizada a estes, bem como
encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Fundação
CEEE, para conhecimento e providências.
Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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Art. 20 A Diretoria Executiva da Fundação CEEE será, obrigatoriamente,
convidada a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP, sendo
permitido também que outras pessoas possam participar na condição de
“especialmente convidadas”, desde que autorizadas pelo(a) Coordenador(a),
possibilitado aos convidados fazer uso da palavra, pelo tempo que lhes for
concedido, mas, em nenhuma hipótese, terão direito a voto.

Capítulo IX
ENCAMINHAMENTOS

Art. 21 A Secretaria Geral tabulará a(s) matéria(s) prevista(s) na Ata do CAP,
entregando-a(s), posteriormente, para o(a) Coordenador(a) que será responsável
por encaminhá-la(s) à Diretoria Executiva.
Art. 22 A Diretoria Executiva, ao receber a(s) matéria(s) tabulada(s), analisará a
viabilidade das proposições e, caso entender necessário, poderá solicitar o auxílio
técnico, de natureza atuarial, econômica e/ou legal, para a emissão de Parecer.
Art. 23 Caso a Diretoria Executiva encaminhe a(s) matéria(s) para a área
responsável, o retorno com a entrega do Parecer deverá ocorrer dentro de um
prazo de até 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por igual período, de
acordo com a complexidade da demanda.
Parágrafo Único. O pedido de prorrogação de prazo feito pela área envolvida
deverá ser direcionado à Diretoria Executiva.
Art. 24 Após a entrega do Parecer, a Diretoria Executiva emitirá um Relatório
Final Consolidado, de acordo com as seguintes hipóteses:
I – Se a decisão for procedente e estiver no âmbito de competência da Diretoria
Executiva, a(s) proposição(ões) pode(rão) ser implementada(s);
II – Se a decisão for procedente e não estiver no âmbito de competência da
Diretoria Executiva, a(s) proposição(ões) será(ão) encaminhada(s) ao Conselho
Deliberativo;
III – Se a decisão for improcedente a(s) proposição(ões) dar-se-ão por
encerradas no âmbito da Diretoria Executiva.
Art. 25 Na abertura da reunião ordinária subsequente ao encaminhamento da(s)
matéria(s), o(a) Coordenador(a) informará aos representantes dos CAPs, sobre a
decisão destas que foram emanadas pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho
Deliberativo.
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Capítulo X
APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 26 O CAP, no desenvolvimento de seus trabalhos, terá o apoio administrativo
da Secretaria Geral da Entidade, à qual incumbe:
I – Receber do(a) Coordenador(a) os assuntos, incluindo-os na pauta;
II – Enviar, por e-mail, em nome do Coordenador(a) do CAP, a convocação, a
pauta e a documentação suporte da reunião aos membros efetivos dos Comitê;
III – Prestar assistência nas reuniões;
IV – Lavrar as atas das reuniões;
V – Redigir, por solicitação de qualquer um dos representantes do CAP, votos
que tenham sido verbalmente apresentados nas reuniões;
VI – Registrar o comparecimento dos representantes nas reuniões;
VI – Manter arquivos em meio digital dos documentos do CAP.
Art. 27 No desenvolvimento de seus trabalhos, o CAP contará com o apoio dos
demais órgãos que compõem a estrutura técnico-administrativa da Entidade.

Capítulo XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação,
discussão e votação na Diretoria Executiva, respeitando-se o Estatuto e
Regulamentos da Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, além dos princípios éticos e da boa
conduta, compatíveis com a tradição e respeitabilidade pública da Fundação
CEEE.
Art. 29 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria
Executiva.
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ CONSULTIVO DE INVESTIMENTOS CCI

CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas gerais sobre o
funcionamento do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, de constituição facultativa, cuja
natureza classifica-se por ser um órgão de assessoramento do processo de gestão dos
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fundação CEEE de Seguridade
Social – ELETROCEEE, em consonância com o Estatuto e a Política de Investimentos, atendendo
também ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio
de 2018, a qual dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição do Comitê e
estabelecer as regras para o funcionamento do mesmo.
Art. 3º É competência do CCI, o assessoramento do processo de gestão por meio do
acompanhamento, análise e recomendação de matérias relacionadas às carteiras de
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, de acordo com o Artigo 80 do Estatuto da Entidade. As referidas
matérias são encaminhadas pela Diretoria Financeira, conforme estabelece o parágrafo 1º do
Artigo 36 do Estatuto da Entidade, de forma que o CCI elabora recomendações à Diretoria
Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, para deliberações nas alçadas de suas respectivas
competências.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O CCI é composto por 5 (cinco) membros com direito a voto, definidos na Política de
Investimentos, dentre eles obrigatoriamente o(a) Diretor(a) Financeiro(a), ou seu(sua)
substituto(a) regulamentar, o(a) qual será o coordenador do comitê, bem como o(a) Gerente
de Investimentos. Os eventuais substitutos dos membros efetivos, com exceção do
coordenador do CCI, serão definidos na primeira reunião de cada ano, dentre os membros
de sua Gerência e registrados em ata. Eventuais substituições posteriores poderão
ocorrer, condicionadas ao registro em ata de reunião ordinária do CCI.
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§ 1º As reuniões do CCI ocorrerão com, no mínimo, 4 (quatro) membros com direito a voto,
sendo obrigatória a presença do Coordenador do CCI ou seu substituto(a) regulamentar e do
Gerente de Investimentos;
§ 2º A aprovação das matérias apresentadas nas reuniões do comitê se dará por maioria
simples, cabendo ao Coordenador do CCI o eventual voto de desempate;
§ 3º Os demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão
convidados a participar das reuniões do CCI, sem direito a voto;
§ 4º A critério do Coordenador do CCI, outros convidados poderão participar eventualmente
do CCI, sem direito a voto;
§ 5º É obrigatória a certificação para todos os membros do CCI com direito a voto e do seu
(sua) substituto(a) designado(a), conforme legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
Art. 5º As reuniões ordinárias serão realizadas uma vez por mês, enquanto que as reuniões
extraordinárias serão efetuadas sempre que houver necessidade.
§ 1º Nas reuniões ordinárias serão apresentados pela Gerência de Investimentos - GIN, no
mínimo, os seguintes assuntos:
I - O cenário econômico, os resultados da carteira de investimentos dos planos de benefícios
administrados pela Entidade e do PGA, os fluxos de caixa, a proposta de alocação de recursos,
as alçadas de investimento, assuntos relacionados a investimentos realizados e/ou a realizar,
bem como eventuais desinvestimentos, entre outras matérias;
II - relatório contendo as visitas do mês anterior com os fornecedores;
III - Na última reunião ordinária de cada ano, a GIN apresentará sugestão de calendário de
reuniões ordinárias para o ano seguinte.
§ 2º A área que tenha assunto ao qual o Comitê de Investimentos tenha por atribuição
recomendar posicionamento à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, deverá
realizar a elaboração do material bem como a apresentação da matéria;
§ 3º A área responsável pelo assunto pautado, quando houver a necessidade de avaliação de
outras áreas pertinentes, deverá solicitar parecer sobre o assunto a ser submetido na reunião;
§ 4º A GIN será responsável por listar os assuntos a serem incluídos como pauta para a
aprovação do Coordenador do CCI. No caso de assuntos com título “relato”, os mesmos
deverão ser inseridos no item de Assuntos Gerais, constando o mesmo em Ata. Desta forma,
novos investimentos ou desinvestimentos, bem como anuir investimentos realizados, não
poderão ser destacados como matérias de “relato”;
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§ 5º A GIN envia a pauta ao Coordenador do CCI, por e-mail, para aprovação, com cópia para a
Gerência de Relações Corporativas - GRC, indicando a data e hora limite para homologação
pela Diretoria Executiva e, quando necessário, pelo Conselho Deliberativo;
§ 6º Após a aprovação, o Coordenador do CCI somente poderá incluir ou retirar assunto da
pauta mediante encaminhamento de notificação à GRC contendo a justificativa para ciência
dos membros do CCI, da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com
posterior registro da respectiva justificativa em Súmula da Ata e Ata da reunião do comitê;
§ 7º Todo o assunto proposto para ser pautado na reunião do CCI deve ser acompanhado de
Relatório Técnico, elaborado pelas áreas responsáveis, com recomendação de decisão pela
área responsável pela pauta. O Relatório Técnico poderá ser substituído por material de apoio
em matérias que não envolvam decisões de investimentos ou desinvestimentos;
§ 8º Excepcionalmente, poderá ser convocado CCI em até 24 (vinte e quatro horas),
justificando a necessidade e urgência em Pauta, Súmula da Ata e Ata da reunião. Neste caso,
os prazos para envio das convocações e convites respeitará este mesmo prazo, informando a
excepcionalidade da convocação.
Art. 6º A convocação das reuniões será realizada pela GRC, através de e-mail, com prazo
mínimo de 2 (dois) dias úteis da reunião, sendo obrigatória a presença dos membros com
direito a voto ou de seu substituto designado;
Parágrafo Único As eventuais ausências dos membros com direito a voto e de seu(sua)
substituto(a) deverão ser justificadas em Súmula e Ata da reunião.
Art. 7º Os materiais inerentes aos assuntos das reuniões, tais como Relatório Técnico,
materiais de apoio, Pareceres das Gerências e demais documentos, deverão estar disponíveis
na rede e-prev e link externo do CCI, prioritariamente, 1 (um) dia útil antes do início das
reuniões. Após, a GIN disponibilizará na rede e-prev o material relativo à reunião,
comunicando, via e-mail, aos membros do CCI, GRC e colaboradores da célula de controle de
investimentos da Gerência de Controladoria - GC.
Art. 8º É vedada a abstenção dos membros do CCI nas votações, devendo os votos contrários à
recomendação da área responsável pela pauta da reunião ser registrados em Súmula da Ata e
Ata, com as devidas justificativas.
Art. 9º Desejando que conste em Ata suas considerações, o membro do CCI com direito a voto
deverá, durante a reunião, comunicar ao Coordenador do CCI a sua vontade, enviando em até
48 (quarenta e oito) horas sua manifestação por escrito ao Coordenador e ao Secretário do
CCI.
Art. 10 A presença dos membros do CCI com direito a voto e convidados à reunião será
registrada em livro próprio de presenças, onde constará a assinatura dos mesmos, sendo de
responsabilidade da GIN providenciar o registro.
Art. 11 A deliberação acerca das recomendações do CCI deverá se realizar na primeira reunião
de Diretoria Executiva programada para data posterior àquela em que se seguir a reunião do
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CCI, sendo pautada, pelo Coordenador do CCI, para deliberação sobre as recomendações
expedidas, desde que a Diretoria Executiva já esteja de posse, pelo menos, da Súmula da Ata
do CCI. O mesmo procedimento será adotado com relação às deliberações da alçada do
Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS E ATAS
Art. 12 As reuniões serão numeradas de maneira sequencial ao longo de cada um dos anos, no
formato: número da reunião/ano.
Art. 13 As Súmulas das Atas deverão ser assinadas pelos membros do CCI com direito a voto e
pelo Secretário, as quais serão encaminhadas à Diretoria Executiva, através da GRC, com as
recomendações do Comitê.
§ 1º A Súmula da Ata deverá ser aprovada e assinada ao final da reunião por todos os
membros do CCI com direito a voto e pelo Secretário do CCI;
§ 2º Na eventualidade de não estar disponível ao final da reunião, o documento será
encaminhado pela GIN, por e-mail, ao (a) Coordenador(a) do CCI para aprovação, e posterior
assinatura de todos os membros do CCI com direito a voto presentes na reunião, em até 1
(um) dia útil após o término da mesma;
§ 3º Quando da ocorrência, os seguintes itens constarão, com as respectivas justificativas:
I - Retirada ou inclusão de assuntos de pauta das reuniões, cuja atribuição é exclusiva do
Coordenador do CCI;
II - Votos contrários à recomendação da área que apresentar o assunto;
III - Registros de ausência de membros do CCI com direito a voto e de sua eventual
substituição, deverão ser destacados na Lista de Presença.
Art. 14 A Súmula será elabora pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data da realização;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - Corpo do documento: a Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do
CCI e eventuais alterações, bem como as recomendações à Diretoria Executiva. Na última

Aprovado pelo Conselho Deliberativo Ata nº 751 de 28-08-2019
Versão 00

CÓPIA NÃO CONTROLADA QUANDO IMPRESSA

página, deverá haver uma Lista de Presença, a qual será assinada por todos os membros do CCI
com direito a voto e rubricada pelo Secretário;
IV - Quando a recomendação possuir condicionantes à sua efetivação, a mesma deverá estar
devidamente expressa na Súmula da Ata.
Art. 15 A Ata será elaborada pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data em que foi realizada;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - A data, hora de início e o local onde a reunião foi realizada;
IV - Quais foram as pessoas presentes, começando pelos membros do CCI com direito a voto e
depois os convidados (na ordem: Conselheiros, Diretores, Colaboradores, e os demais);
V - A mesa, composta pelo Coordenador do CCI, e a pessoa responsável pelo secretariado da
reunião;
VI - A Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do CCI e eventuais
alterações;
VII - Registro de ausência e eventual substituição de membros do CCI com direito a voto a ser
destacado na Lista de Presença;
VIII - Os acontecimentos em cada um dos pontos da Ordem do Dia, destacando quem
apresentou os assuntos e as ponderações que não estão contempladas no Relatório Técnico
ou material de apoio, assim como as considerações feitas pelos presentes na reunião. Os
desdobramentos dos referidos acontecimentos terminarão, se for o caso, com a
recomendação do CCI à Diretoria Executiva sobre o assunto, conforme exposto na Súmula da
Ata;
IX - Os relatos serão incluídos no item de assuntos gerais;
X - O horário de encerramento da reunião do CCI;
XI - A lista dos anexos que irão compor a Ata, após a Lista de Presença, que constará na última
página do documento.
Art. 16 Após a reunião, a GIN emite Súmula da Ata definitiva, colhe assinaturas, e envia a
respectiva Súmula da Ata à GRC.
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§ 1º A GRC deverá publicar a Súmula da Ata na rede e-prev, em até 2 (dois) dias úteis após a
reunião do CCI;
§ 2º Em até 2 (dois) dias úteis após a reunião do CCI, envia, por e-mail, cópia da Súmula da Ata
à Diretoria Executiva, e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
§ 3º Em até 1 (um) dia útil após a publicação da Súmula da Ata na rede e-prev, encaminha a via
original à GC. A GC receberá da GRC as Súmulas das Atas das Reuniões, devendo registrar o
recebimento das mesmas no sistema de controle de Atas na rede e-prev.
Art. 17 As Atas assinadas, com os respectivos anexos rubricados, deverão ser entregues à GC
em até 30 (trinta) dias corridos após o término da reunião, nas situações em que não houver
conclusão da mesma na própria reunião. Para tanto, a GIN deverá:
I - Encaminhar aos membros do CCI com direito a voto e ao Coordenador do CCI, a todos
copiados no mesmo e-mail, uma minuta da Ata, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o
término da reunião, para avaliações e sugestões;
II - O prazo para resposta à GIN será de 5 (cinco) dias corridos após o envio da minuta da Ata,
por e-mail com cópia a todos. Caso não ocorram respostas neste prazo, a GIN poderá entender
que houve concordância com os termos da Ata;
III - Os demais dias corridos serão utilizados para a GIN providenciar as devidas assinaturas.

Art. 18 A Ata, bem como os documentos anexos, deverão ser assinados e rubricados pelo
técnico responsável pela pauta que lhe couber apresentação, o Gerente da área, bem como
pelos membros do CCI com direito a voto.

CAPÍTULO VI
DO APOIO ADMIISTRATIVO
Art. 19 A Gerência de Relações Corporativas ficará responsável por:
I - Reservar horário na agenda dos membros do CCI através do Outlook. O agendamento das
Reuniões Ordinárias se dará tão logo sejam homologadas pela Diretoria Executiva as datas
recomendadas pelo CCI;
II - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, a convocação e a pauta da
reunião aos Membros do CCI;
III - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, o convite e a pauta da
reunião à Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, GIN, aos colaboradores da
célula de controle de investimentos da GC e às demais pessoas indicadas pelo Coordenador do
CCI, com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião do CCI.
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Art. 20 A Gerência de Investimentos ficará responsável por designar um colaborador para
secretariar as reuniões do CCI, sendo a responsável pela elaboração da minuta das Súmulas
das Atas e Atas para aprovação dos membros do CCI com direito a voto.
Art. 21 A Gerência de Controladoria ficará responsável por:
I - Receber as Atas do CCI com respectivos anexos e assinaturas, efetuar a verificação das
mesmas e registrar o recebimento no sistema de controle de Atas;
II - Após o recebimento de todos os documentos (Súmula da Ata, Ata e Anexos), verificar a
divulgação da Súmula de homologação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo,
quando a alçada de decisão lhe competir, anexar cópia aos demais documentos e enviar os
mesmos para Arquivo Permanente;
III - Efetuar a atualização periódica dos acessos dos usuários aos documentos do comitê na
intranet, link externo do comitê destinado aos membros dos conselhos e no arquivo
permanente.
Art. 22 A Gerência Financeira e Contábil – GFC é responsável por:
I - Receber as Atas e os seus respectivos anexos para serem digitalizados e armazenados no
Arquivo Permanente;
II - Inserir no arquivo permanente a Súmula da Ata, a Ata, os anexos do CCI e a cópia da Ata de
homologação da Diretoria Executiva, realizando a digitalização e disponibilização da
documentação no Liquid;
III - Guardar a documentação física recebida.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO ÀS SÚMULAS E ATAS
Art. 23 O acesso às Súmulas e às Atas do CCI ficará sob responsabilidade da Gerência de
Controladoria. A GC informará à área encarregada do arquivo permanente os usuários com
permissão para acessar as pastas na rede e-prev, Liquid e link externo.
Art. 24 O acesso às Pautas e Súmulas do CCI, será facultado através da Rede e-prev aos
membros da Diretoria Executiva, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, às
Secretárias da GRC, aos colaboradores da GIN e colaboradores da célula de controle de
investimentos da GC.
Art. 25 O acesso aos materiais que embasam a Reunião do CCI, disponibilizados através da
Rede e-prev, será concedido aos membros da Diretoria Executiva, membros dos Conselhos
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Deliberativo e Fiscal, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, os colaboradores
da célula de controle de investimentos da GC e Secretárias da GRC.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26 As recomendações, orientações e proposições do Comitê de Investimentos devem ser
pautadas sob o enfoque estritamente técnico e gerencial, fundamentadas nas informações
disponíveis no mercado financeiro e de capitais, observando às singularidades e tipicidades de
cada produto de investimento sob exame.
Art. 27 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação, discussão e votação no
próprio CCI, respeitando-se a Política de Investimentos, o Estatuto e Regulamentos da
Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, além dos princípios éticos e da boa conduta, compatíveis com a tradição e
respeitabilidade pública da Fundação CEEE.
Art. 28 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
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Certificado nº: PI08581
Vencimento: 01/10/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: EA03407
Vencimento: 18/11/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
CPF: 360.117.700-53

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PA04748
Vencimento: 6/5/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PI07315
Vencimento: 12/12/2021

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: PA07738
Vencimento: 10/7/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

15/10/2021 15:48

SEI/PREVIC - 0298873 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003378/2020-63


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Rodrigo Sisnandes Pereira
CPF: 000.129.690-60
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Sim
Número da Habilitação: 2020.340
Válido até 12/12/2021
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 09/07/2020, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0298873 e
o código CRC 74A12C4D.

Referência: Processo nº 44011.003378/2020-63

SEI nº 0298873

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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SEI/PREVIC - 0303664 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003382/2020-21


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Jeferson Luis Patta de Moura
CPF: 360.117.700-53
EFPC: Fundacao CEEE de Seguridade Social ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.364
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 05/08/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0303664 e
o código CRC ADA9A4DC.

Referência: Processo nº 44011.003382/2020-21

SEI nº 0303664

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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SEI/PREVIC - 0320141 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.005221/2020-72


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Saul Fernando Pedron
CPF: 262.943.030-87
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.473
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por MANOEL ROBSON AGUIAR, Diretor(a) de Licenciamento Substituto(a), em 09/10/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0320141 e
o código CRC 31E29141.

Referência: Processo nº 44011.005221/2020-72

SEI nº 0320141

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file://srvseguranca/Controle SG Acesso Restrito/DIRIGENTES/Atuais Dirigentes/Saul Fernando Pedron/Habilitação/2020/SEI_PREVIC - 0320141… 1/1
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
INSTITUIÇÃO: FACULDADES PORTO ALEGRENSE - FAPA
ANO DE CONCLUSÃO: 1994

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 23/07/2008 A 12/12/2010
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Executiva: (a) normas regulamentadoras do processo de
inscrição dos participantes e assistidos, consoante o disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE; (b)
normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos Regulamentos,
excetuando o crédito mútuo; (c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos
Regulamentos; (d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio; (e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos
Regulamentos. - Compete ainda ao Diretor de Seguridade: (a) promover a organização e a atualização dos respectivos
cadastros de participantes e assistidos; (b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e
concessão de prestações; (c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da ELETROCEEE.
2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/08/2014 A 08/08/2016
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 16/08/2016 A 14/08/2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
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CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.

4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 11/01/2018 A 03/06/2020
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 29 de junho de 2020
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Assinaturas
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou

Log
29 Jun 2020, 14:20:37

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Julho de 2020 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 Jun 2020, 14:20:39

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA
DE MOURA e Telefone celular *******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

29 Jun 2020, 14:27:32

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.139.160. Componente de assinatura versão 1.67.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

29 Jun 2020, 14:27:32

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c.

Hash do documento original (SHA256): a1df00ead289553b14480750c24bb6c20381f5f21547a22373bba8539e92a1db
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Administração de Empresas
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
ANO DE CONCLUSÃO: 2013

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoriaexecutiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 05/04/2010 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assitente Técnico, Assistente Executivo da Presidência e Gestor
orçamentário da Presidência
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 25/08/2016 A 14-08-2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Exceutiva:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
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PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor-Presidente
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Estatutariamente cabe ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE a direção e coordenação dos trabalhos
da Diretoria Executiva.
Compete ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as
diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:
I – representar a ELETROCEEE ativa, passiva, judicial e extra judicialmente, podendo nomear procuradores,
prepostos e delegados, mediante aprovação da Diretoria Executiva, especificados nos respectivos instrumentos
ou atos e as operações que poderão praticar;
II – representar a ELETROCEEE, juntamente com um Diretor, em convênios, contratos, acordos e demais
documentos, bem como movimentar, conjuntamente com um dos Diretores, os recursos da ELETROCEEE,
podendo tais faculdades serem outorgadas por mandatos, mediante aprovação da Diretoria Executiva, a outros
Diretores, a procuradores, a empregados da ELETROCEEE ou a ela cedidos;
III – admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, atendidas as diretrizes do
Conselho Deliberativo;
IV – propor à Diretoria Executiva a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da
ELETROCEEE;
V - fiscalizar e supervisionar a administração da ELETROCEEE na execução das atividades estatutárias e das
medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva;
VI – fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos da ELETROCEEE que lhe forem
solicitadas;
VII - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados,
pertinentes ao exercício regular de seus encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação dos atos normativos ou programas de atividade
por parte dos órgãos administrativos ou técnicos da ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 30/01/2020 A 30/01/2022
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor
EMPREGADOR: ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
CNPJ DO EMPREGADOR: 50.258.623/0001-37
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020
ASSINATURA: ______________________________________
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou

Log
25 Jun 2020, 12:13:15

Operador com email moreiram@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número c4d9fd5d-1fd9-4a4a-b7da-aa888bacbf0c. Data
limite para assinatura do documento: 25 de Julho de 2020 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

25 Jun 2020, 12:13:16

Operador com email moreiram@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES
PEREIRA e Telefone celular *******8355, com hash prefixo 935349(...).

25 Jun 2020, 12:18:09

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.66.6 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 Jun 2020, 12:18:09

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
c4d9fd5d-1fd9-4a4a-b7da-aa888bacbf0c.

Hash do documento original (SHA256): eb224c13024944d8be82f4533d0c9419a857e90e378f4bd7d70f0b080e6fbdbe
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c4d9fd5d-1fd9-4a4a-b7da-aa888bacbf0c, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
SAUL FERNANDO PEDRON
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Engenharia Elétrica
INSTITUIÇÃO: Pontificia Universidade Católica - PUCRS
ANO DE CONCLUSÃO: 1982

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/07/1985 A 01/02/2014
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Desempenhei as funções de chefia, sendo responsável pelos investimentos, elaboração orçamentária e
acompanhamento de financiamentos junto a instituições financeiras dos projetos de infraestrutura de transmissão nos
seguintes períodos:
•
•
•
•
•

Chefe de seção de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1987 à 10/1989
Chefe de departamento de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1991 à 07/1997
Assistente Executivo do Diretor de 04/2008 à 08/2011;
Membro titular do Conselho de Administração da ETAU - Empresa de Transmissão do Alto Uruguai de 03/2011
à 10/2011;
Diretor Vice-Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul – SENGE de 2011 à 2014.

2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Previdência
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.020.442/0001-42
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Previdência:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Compete também ao Diretor de Previdência a Cordenação do Comitê de Acompanhamento dos Planos CAP.
Exerci também na Fundação Família Previdência, no perído de 05-02-2018 até 03-07-2019, a função de
Presidente do Comitê de Ética.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020

ASSINATURA: ______________________________________

-

Clicksign 77d602fc-0835-49cf-a7f2-7fc0f3127819

2

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 25 de Junho de 2020, 14:33

Formulário_V___Currículo_Profissional_Saul_Fernando_Pedron20200625143322.pdf
Documento número #77d602fc-0835-49cf-a7f2-7fc0f3127819

Assinaturas
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GLOSSÁRIO
Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no
Regulamento.
Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e
a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção
futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.
Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de
benefícios em decorrência de seu falecimento.
Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo
funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de
Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do
preenchimento dos requisitos exigidos.
Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e
estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios,
conforme disposto em seu Estatuto Social.
Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade
fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.
Cota ou Cota patrimonial - Significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e sua variação
corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.
Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada
a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.
Entidade ou EFPC - É a Fundação Família Previdência, administradora e executora do Plano.
Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador,
com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.
Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na
administração do Plano.
Índice do Plano - Indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano, para fins desse
Regulamento significará o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Parcela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade seguradora,
por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante, destinado a compor a Conta de Assistido nos casos
de Morte ou Invalidez de Participante Ativo.
Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e
condições previstas no Regulamento.
Patrocinador - O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este
Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Plano ou Plano de Benefícios - Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de
pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas
decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.
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Plano de Custeio - Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos
benefícios e das despesas administrativas do Plano.
Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em
gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no
Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.
Regulamento do Plano ou Regulamento - Documento que define os direitos e obrigações dos membros do
Plano.
Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do
Plano, nas condições previstas no Regulamento.
Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as
contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.
Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins
de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.
Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos
benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade
com o Plano.
Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio,
do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.
Teto do RGPS - Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade instituir o Plano Família Previdência Municípios, doravante
denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Fundação Família
Previdência, doravante denominada Entidade.
Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.
CAPÍTULO II - DOS MEMBROS
Art. 2º São membros do Plano:
I - o(s) Patrocinador(es);
II - os Participantes;
III - os Assistidos; e
IV - os Beneficiários.
Seção I
Do Patrocinador
Art. 3º Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos
que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
4

Seção II
Dos Participantes e Assistidos
Art. 4º Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:
I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele
permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;
II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Autopatrocínio; e
III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Benefício Proporcional Diferido.
§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao
Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo
menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar; ou
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição
Federal.
§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e
que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou
III - servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.
§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na
hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.
Art. 5º Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada
assegurado pelo Plano.
Seção III
Dos Beneficiários
Art. 6º São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios,
para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários até o prazo de 60 dias da sua inscrição, mediante o
preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.
§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar,
por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.
§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos
Beneficiários designados.
§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual
do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela
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Entidade.
Seção IV
Da Inscrição
Art. 7º A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a
instituto por ele assegurado.
Art. 8º A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade,
ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.
§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após
o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja
superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.
§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada
automaticamente no prazo de até 90 dias da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais
vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do
protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.
§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2º deste artigo
não caracteriza Resgate.
§ 4º As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo
prazo e condições previstos no § 2º deste artigo.
Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da
Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as
características do Plano, por meio físico ou digital.
Parágrafo único. O certificado deverá conter:
I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;
II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e
III - as formas de cálculo dos benefícios.
Seção V
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:
I - requerer;
II - falecer;
III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e
quatro meses; ou
IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício
Proporcional Diferido.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que
concederá 30 dias de prazo para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.
Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante
importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição
dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate.
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
I - Contribuição dos Participantes;
II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);
III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;
IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e
V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado
o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de
Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.
§ 1º Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto
do RGPS;
II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou
III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.
§ 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos
salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.
Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo
do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração,
atualizado no mês de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.
CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano,
em percentual compreendido entre 0,5% e 22% do Salário de Participação do Participante, com intervalos
mínimos de 0,5%;
II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente
escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 0,5%, incidente sobre o Salário de Participação;
III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante; e
IV - Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco,
enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.
§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá alterar os percentuais de
Contribuição Básica e Adicional, no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir
do mês de janeiro do ano subsequente, mediante solicitação à Entidade.
§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter
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facultativo.
Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante.
§ 1º As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data
do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição
no Plano.
§ 2º O valor da Contribuição Básica do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica
do Participante, e estará limitado a 22% (vinte e dois por cento) do Salário de Participação de cada
Participante.
§ 3º Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não
remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o
qual haverá contrapartida de Contribuição Básica do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação
efetivamente recebida.
Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade
juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.
§ 1º As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas
no mesmo prazo, diretamente à Entidade.
§ 2º A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao
pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano
no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo
pagamento, além da incidência de multa de 1% sobre o valor corrigido das referidas contribuições em
atraso.
§ 3º As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2º deste artigo serão destinadas de
acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.
Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da
Contribuição Básica ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo
48 meses ininterruptos ou não, no período de 50 meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.
§ 1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio
das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art.
20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de
cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e
não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação
aplicável.
§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as
coberturas de risco contratadas.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:
I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;
II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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III - Taxa de Administração;
IV - Receitas Administrativas;
V - Fundo Administrativo; e
VI - Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria
Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão
amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio
administrativo.
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS
Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições
da parcela adicional de risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de
Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.
§ 1º A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição
Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e
dos retornos dos investimentos.
§ 2º A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador,
descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.
§ 3º A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de
entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade
aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.
§ 4º A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade
constituirão o Saldo Total.
§ 5º A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela
Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez
ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$ 1,00 (um real) cada, na data de início de
vigência do Regulamento.
Parágrafo único. O valor da cota será determinado mensalmente e significa uma fração representativa do
patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação
dos recursos.
Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Do Benefício de Aposentadoria
Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a
que estiver vinculado;
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II - 120 (cento e vinte) contribuições mensais ao Plano; e
III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a
partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à
opção pelo instituto.
§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo
Participante na Entidade.
Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor
correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante
transferido para a Conta de Assistido.
Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme
definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:
I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre 0,1% e 1,5%,
a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de 0,1%, a ser
paga enquanto houver saldo; ou
II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda
mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 meses a 360 meses, a critério do Participante.
§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial
e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60
(sessenta meses), contados da data de início do benefício.
§ 2º O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês
imediatamente anterior ao de sua competência.
§ 3º Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar o percentual a que
se refere o inciso I ou o prazo escolhido de que trata o inciso II, ambos do caput deste artigo, no mês de
dezembro de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60
(sessenta) meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.
§ 4º Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria
em vigor será mantido no exercício seguinte.
§ 5º Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono
Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3º deste artigo.
§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de
Aposentadoria do mês de dezembro.
Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze)
parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de competência.
Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ 200,00
(duzentos reais) o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.
§ 1º Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar o
percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto
no caput.
§ 2º O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso
da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.
Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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I - com a morte do Assistido; ou
II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.
Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo
remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento
pertinente.
Seção II
Do Benefício por Invalidez
Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o
Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, em uma
das formas previstas no artigo 26.
§ 1º Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante
comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência
social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, emitido por corpo médico
indicado pela Entidade.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional
de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Assistido a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
Seção III
Do Benefício por Morte do Participante ou Assistido
Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou
Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou Assistido, calculado com
base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas
no artigo 26.
§ 1º Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido
será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional de
Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA
Art. 32. A cobertura da Parcela Adicional de Risco é condicionada a existência de contrato vigente entre a
Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.
§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente,
assumirá a condição de representante legal dos Participantes.
§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de
Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade
seguradora ou resseguradora.
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CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
Seção I
Autopatrocínio
Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo
Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo
Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.
§ 1º A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda
total da remuneração recebida.
§ 2º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
§ 3º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante
requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados
neste Regulamento.
§ 4º Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a
totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de
Participante.
Seção II
Benefício Proporcional Diferido
Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições
exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido
assumindo a condição de Participante Vinculado.
Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação
do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.
§ 1º O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo
1º do artigo 20.
§ 2º Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição
Adicional de Risco.
Seção III
Portabilidade
Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos 3 (três)
anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo
Resgate, poderá optar pela Portabilidade
Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste
regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de
benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade
seguradora devidamente autorizada.
Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do
mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade,
assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação
aplicável.
§ 1º A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus
Beneficiários no Plano.
§ 2º Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência
para nova portabilidade.
Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de
portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC
ou por sociedade seguradora, conforme o caso.
Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente
nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.
Seção IV
Resgate
Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício
de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da
Portabilidade terá direito ao Resgate.
Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido
de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o
valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
Tempo de Vinculação ao Plano
Até 1 ano de vinculação
De 1 ano e 1 dia até 2 anos de vinculação
De 2 anos e 1 dia até 3 anos de vinculação
De 3 anos e 1 dia até 4 anos de vinculação
Acima de 4 anos de vinculação

% Aplicável sobre a
Conta de Patrocinador
20%
40%
60%
80%
100%

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização
da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas,
atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.
§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do
prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários
ou, na ausência, aos herdeiros legais.
§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as
obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.
§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da
Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de
caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora
autorizada a operar o referido plano.
Seção V
Das disposições comuns aos Institutos
Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional
com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional
ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.
Art. 45. No prazo de 60 dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e
observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o
Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela
Entidade.
Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o
Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições
previstas no Regulamento.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da
divulgação de outros informes.
Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante
mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.
Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no
valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento
escolhida.
Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial,
o benefício será pago ao seu representante legal.
Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste
Regulamento.
Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade
e da autoridade governamental competente.
Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas
neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate,
serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de
recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido
pelo órgão estatutário competente da Entidade.
Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem
reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/10/2021 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 48
Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência/Superintendência Nacional de Previdência Complementar/Diretoria de
Licenciamento

PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33 da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº
8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº
44011.005066/2021-75, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano Família Previdência Municípios,
CNPB nº 2021.0015-47, administrado pela Fundação Família Previdência, com aplicação a partir de 22 de
setembro de 2021, nos termos do inciso VIII do artigo 2º da Instrução Previc nº 24, de 13 de abril de 2020
(Licenciamento Automático).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-previc-n-657-de-29-de-setembro-de-2021-350604058
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

90.884.412/0001-24
0108-1
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
FAMILIA PREVIDENCIA
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
2021.0015-47
Nome do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Sigla do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Situação do plano:
AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO
Data de Autorização:
12/07/2021
Data Inicial de Funcionamento:
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
NÃO
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, ACRESCIDO DO TETO DO RGPS, NÃO PODERÁ EXCEDER O LIMITE QUE DISPÕE O
INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
NÃO
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
NÃO
Assistido custeia despesas administrativas?
NÃO
Patrocinador custeia despesas administrativas?
NÃO
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
12/07/2021
Responsável pela Atualização:
13625326271
Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

12/07/2021
SIM
NÃO
SIM
429
12/07/2021
PORTARIA PREVIC

Patrocinadores Atuais do
Nenhum registro
05/10/2021 14:17
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Benefícios do Plano
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

Institutos do Plano
AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE

05/10/2021 14:17
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5.5.1
Carta de apresentação da Proposta
Técnica, datada e assinada pelo
dirigente da
proponente contendo as informações
referentes aos critérios listados no
modelo do Anexo I deste Edital,
acompanhados dos documentos
oficiais comprobatórios, tais como,
Estatuto, normativas, resoluções,
portarias, manuais, entre outros

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 001/2021, nos responsabilizando pelas
informações prestadas. Declaramos que a entidade não fora declarada inidônea para
contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Fundação Família Previdência – Razão Social: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ Nº: 90.884.412/0001-24 - Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS. CEP 90020-004
Fone: 51 3027 6651 - E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
Clicksign d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:49

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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ANEXO DA PROPOSTA

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2020 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

9.49670139

9.49670139

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.13467223

9.13467223

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

10.60837961

10.60837961

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

9.74209496

9.74209496

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

6.56580868

6.56580868

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

9.46485200

9.46485200

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

10.30045062

10.30045062

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

13.46077916

13.46077916

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

6.46608594

6.46608594

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

4.64468804

4.64468804

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

4.39660185

4.39660185

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

3.84552796

3.84552796

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

4.14541326

4.14541326

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73466050

3.73466050

100.00%

0.00%

210,155,854.14

4.60426180

4.60426180

100.00%

0.00%
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Clicksign 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b
CONR0020
Data: 29/11/2021

Hora: 11:25:31

Página:

001 / 001

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 12 meses.pdf
Documento número #76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b
Hash do documento original (SHA256): 973e966d9b3f30581d2a647ec3b845b729cb9cd670cb06e4852d14bfc0a8f959
Hash do PAdES (SHA256): 55039679ddfa9d11d7327c9d4d1d3fecc046d79a121a957c06eadaf1c4e019bf

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:19

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:19

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2019 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

10.56965468

10.56965468

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.80226760

9.80226760

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

11.58249044

11.58249044

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

10.40514395

10.40514395

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

7.23573400

7.23573400

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

10.68284788

10.68284788

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

12.49041575

12.49041575

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

16.83543688

16.83543688

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

7.58439819

7.58439819

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

3.86584566

3.86584566

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

2.31595642

2.31595642

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

2.90241190

2.90241190

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

3.92837135

3.92837135

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73611212

3.73611212

100.00%

0.00%

210,155,854.14

7.26111233

7.26111233

100.00%

0.00%
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Página:
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 24 meses.pdf
Documento número #588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
Hash do documento original (SHA256): 2ddb09165d5ba430f652a190f48a80951539893eb264c8f7e8f482b72345346a
Hash do PAdES (SHA256): b6be82dc6549eba791a6e3f4708390c6594463730cb4184c08c4a376fd9dd83b

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:48:45
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:55

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:48:45

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:48:45

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1,
com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2016 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

63.87729378

63.87729378

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

64.51345379

64.51345379

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

61.81699072

61.81699072

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

65.10869564

65.10869564

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

63.26270588

63.26270588

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

68.76277964

68.76277964

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

65.34924436

65.34924436

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

70.71030277

70.71030277

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

65.66787890

65.66787890

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

51.45896613

51.45896613

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

46.49417945

46.49417945

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

42.74663916

42.74663916

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

36.40221424

36.40221424

100.00%

0.00%

1,899,836.56

36.60336189

36.60336189

100.00%

0.00%

210,155,854.14

65.12016258

65.12016258

100.00%

0.00%
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Clicksign 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
CONR0020
Data: 29/11/2021

Hora: 11:38:26

Página:
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 60 meses.pdf
Documento número #61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
Hash do documento original (SHA256): 74bdddf3457e488c8b350fbecb354cde33231ccab9c52db3745638277a2d2b99
Hash do PAdES (SHA256): 7b4e2e364aa84a34613f7fa2e41b3cec9558cb942cfb380b5ee39564bb7e2daf

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
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Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: BP_2019_1081_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:
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FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
C.N.P.J. Nº 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
R$ mil

Ativo

Notas

Exercício
Atual

Disponível

3.821

Realizável
Gestão Previdencial

6.586

7.700.679

7.591.481

291.648

305.871

1.858

1.616

5

Gestão Administrativa
Investimentos

Exercício
Anterior

7.407.173

7.283.994

4.559.743

4.886.820

Créditos Privados e Depósitos

520.485

Ações

6

Títulos Públicos

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários

Passivo

Notas

Exigível Operacional

Exercício
Anterior

58.032

14.262

Gestão Previdencial

9.866

9.378

Gestão Administrativa

5.278

4.646

6

42.888

238

Investimentos

10

136.123

139.334

Gestão Previdencial

10.1

101.462

107.349

462.853

Gestão Administrativa

10.2

2.174

2.073

504.525

667.608

Investimentos

10.3

32.487

29.912

1.561.015

1.024.850
7.511.487

7.445.364

7.277.556

7.224.110

7.505.749

7.262.091

Benefícios Concedidos

7.576.819

7.354.355

Benefícios a Conceder

1.299.016

1.193.573

(1.370.086)

(1.285.837)

6.2 / 6.3

Empréstimos e Financiamentos

34.695

36.400

226.710

205.463

Exigível Contingencial

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

13

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
Permanente

Exercício
Atual

1.142

893

(228.193)

(37.981)

Imobilizado

333

445

Resultados Realizados

(228.193)

(37.981)

Intangível

809

448

(-) Déficit Técnico Acumulado

(228.193)

(37.981)

233.931

221.254

7

Equilíbrio Técnico

13.2

14

Fundos

Total do Ativo
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7.705.642

7.598.960

Fundos Previdenciais

15.1

10.361

9.511

Fundos Administrativos

15.2

223.570

211.743

7.705.642

7.598.960

Total do Passivo

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
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JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
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C.P.F. 360.117.700-53

ADRIANO CARLOS O. MEDEIROS
CONTABILISTA
C.P.F. 466.436.560-87
CRC/RS 44.168
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Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data
limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mar 2021, 17:44:01

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular
*******8355, com hash prefixo 935349(...).

18 mar 2021, 17:44:03

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular
*******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

18 mar 2021, 17:44:04

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular
*******1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

18 mar 2021, 17:44:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

18 mar 2021, 17:45:38

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******1657 (via
token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 20:36:41

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 22:44:29

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:52

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:53

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebeccffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
REGIMENTO INTERNO DO
COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO - CAP

Capítulo I
NATUREZA

Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas
gerais sobre o funcionamento dos Comitês de Acompanhamento dos Planos –
CAPs, de constituição facultativa, cuja natureza classifica-se por ser um órgão de
assessoramento do processo de gestão dos planos de previdência administrados
pela Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, em consonância
com o Estatuto e o Código de Ética da Entidade, atendendo também as
recomendações da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, na qual
dispõe sobre as práticas de Governança para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
Parágrafo Único. Estabelece também, a conduta de seus representantes,
indicados e eleitos, e disciplina o seu funcionamento, conforme estabelece o
Regulamento do Comitê de Acompanhamento do Plano, aprovado pelo Conselho
Deliberativo.

Capítulo II
FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição,
estabelecer a competência e as regras para o inter-relacionamento, visando a
participação dos representantes dos CAPs, relacionada ao desempenho e
evolução do plano de previdência nos quais estejam vinculados, administrado
pela Fundação CEEE.

Capítulo III
COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê de Acompanhamento do Plano é composto:
I – Pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, que exercerá a função de
Coordenador do Comitê;
Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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II – Por até 2 (dois) representante(s) formalmente indicado(s) por cada
Patrocinador(es) ou Instituidor(es) do Plano, sendo que um dos indicados,
obrigatoriamente, deverá ser participante do Plano;
III – Por 1 (um) representante eleito pelos participantes do Plano, se este for
patrocinado, sendo que a eleição ocorrerá concomitante aos demais cargos
eletivos da Fundação CEEE.
§ 1º No caso de impedimento temporário, compete ao coordenador dos CAPs
indicar outro membro para ocupar a coordenação.
Art. 4º Os Comitês de Acompanhamento dos Planos serão constituídos no
momento de sua implantação pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, e
por até 2 (dois) membros representantes indicados pelo Patrocinador/Instituidor.

Capítulo IV
MANDATOS

Art. 5º O mandato dos membros eleitos, representantes dos CAPs, será de 4
(quatro) anos, contados a partir da data de posse.
Parágrafo Único. A posse ocorrerá após o término do processo eleitoral,
juntamente com os demais gestores eleitos da Fundação CEEE.

Capítulo V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 6º Os casos de substituições dos representantes do(s) Patrocinador(es),
Instituidor(es) ou Participantes dos CAPs estão previstos no Artigo 9º, incisos I,
II, III, IV e V do Regulamento do CAP.
Art. 7º Os representantes dos CAPs exercerão os seus mandatos de forma
voluntária, sem qualquer tipo de remuneração ou ressarcimento de despesas por
parte da Fundação CEEE, não havendo, também, a existência de vínculo
empregatício estabelecido entre o CAP, Patrocinador(es), Instituidor(es) e/ou a
Fundação CEEE, em função da condição de representante do CAP.

Capítulo VI
COMPETÊNCIA

Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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Art. 8º São de competência dos representantes dos CAPs, além daquelas
estabelecidas no Regulamento:
I – Comparecer nas reuniões;
II – Comunicar ao(a) Coordenador(a), sua eventual ausência;
III – Apresentar proposições;
IV – Tomar parte nas discussões dos assuntos em debates;
V – Justificar o voto, caso este seja contrário ao da maioria;
VI – Pedir vistas dos processos;
VII – Relatar as matérias que lhe forem distribuídas.

Capítulo VII
CAPACITAÇÃO

Art. 9º A Fundação CEEE poderá propiciar aos representantes do CAP a
capacitação para o rápido entendimento da metodologia adotada, uniformizando
procedimentos, bem como, proporcionando todas as informações necessárias ao
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, através de palestras e
cursos organizados e ministrados pelo corpo técnico da Fundação CEEE.
Parágrafo Único. As demais despesas relativas a participação em reuniões,
qualificação, treinamento, eventos relacionados ao plano de previdência, além de
outras
afetas
às
atividades
do
CAP,
serão
custeadas
pelo
Patrocinador/Instituidor.

Capítulo VIII
REUNIÕES

Art. 10 Os CAPs reunir-se-ão, semestralmente, conforme calendário sugerido
pelo(a) Coordenador(a), e aprovado pelos representantes indicados e eleitos, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo(a) Coordenador(a) ou pelo
Conselho Deliberativo.
Parágrafo Primeiro - A convocação das reuniões ocorrerá por meio eletrônico
diretamente aos representantes dos CAPs, sendo as ordinárias com
antecedência mínima de três 3 (três) dias úteis, e as extraordinárias, com o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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Parágrafo Segundo - O Patrocinador/Instituidor poderá solicitar, em qualquer
tempo, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos de seu interesse,
mediante ofício encaminhado ao Coordenador do Comitê.
Art. 11 O “quorum” mínimo para instalação da reunião está estabelecido no Artigo
10, § 1º do Regulamento do CAP.
Art. 12 Todos os representantes que compõem o CAP terão direito ao voto, a ser
exercido nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 13 As decisões do CAP deverão ser tomadas por maioria simples de votos
dos seus membros representantes, sendo que o(a) Coordenador(a) terá, além do
voto pessoal, o voto de qualidade.
Art. 14 A Fundação CEEE disponibilizará sua estrutura física para as reuniões do
CAP.
Parágrafo Único. As reuniões poderão ocorrer, também, na sede do
Patrocinador(es) ou Instituidor(es).
Art. 15 A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP deverá ser
encaminhada, anexa à convocação, pelo(a) Coordenador(a).
Art. 16 A duração da reunião será previamente estabelecida em pauta,
atendendo o tempo necessário ao exame de todos os assuntos incluídos na
ordem do dia.
Art. 17 Dos registros da reunião ordinária ou extraordinária será lavrada ata, na
forma sumária contendo:
I – A data da reunião (dd/mm/aa) e hora de início;
II – A indicação nominal dos membros presentes;
III – A transcrição dos assuntos submetidos à análise;
IV – O resultado das análises e proposições;
V – O horário de encerramento da reunião.
Art. 18 As atas serão digitadas e numeradas em ordem crescente, e arquivadas
na Secretaria Geral por prazo indeterminado.
Art. 19 As atas das reuniões deverão ser assinadas pelo(a) Coordenador(a) e
pelos demais representantes do CAP com direito a voto, no final de cada reunião,
impreterivelmente, cuja cópia será disponibilizada a estes, bem como
encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Fundação
CEEE, para conhecimento e providências.
Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017
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Art. 20 A Diretoria Executiva da Fundação CEEE será, obrigatoriamente,
convidada a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP, sendo
permitido também que outras pessoas possam participar na condição de
“especialmente convidadas”, desde que autorizadas pelo(a) Coordenador(a),
possibilitado aos convidados fazer uso da palavra, pelo tempo que lhes for
concedido, mas, em nenhuma hipótese, terão direito a voto.

Capítulo IX
ENCAMINHAMENTOS

Art. 21 A Secretaria Geral tabulará a(s) matéria(s) prevista(s) na Ata do CAP,
entregando-a(s), posteriormente, para o(a) Coordenador(a) que será responsável
por encaminhá-la(s) à Diretoria Executiva.
Art. 22 A Diretoria Executiva, ao receber a(s) matéria(s) tabulada(s), analisará a
viabilidade das proposições e, caso entender necessário, poderá solicitar o auxílio
técnico, de natureza atuarial, econômica e/ou legal, para a emissão de Parecer.
Art. 23 Caso a Diretoria Executiva encaminhe a(s) matéria(s) para a área
responsável, o retorno com a entrega do Parecer deverá ocorrer dentro de um
prazo de até 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por igual período, de
acordo com a complexidade da demanda.
Parágrafo Único. O pedido de prorrogação de prazo feito pela área envolvida
deverá ser direcionado à Diretoria Executiva.
Art. 24 Após a entrega do Parecer, a Diretoria Executiva emitirá um Relatório
Final Consolidado, de acordo com as seguintes hipóteses:
I – Se a decisão for procedente e estiver no âmbito de competência da Diretoria
Executiva, a(s) proposição(ões) pode(rão) ser implementada(s);
II – Se a decisão for procedente e não estiver no âmbito de competência da
Diretoria Executiva, a(s) proposição(ões) será(ão) encaminhada(s) ao Conselho
Deliberativo;
III – Se a decisão for improcedente a(s) proposição(ões) dar-se-ão por
encerradas no âmbito da Diretoria Executiva.
Art. 25 Na abertura da reunião ordinária subsequente ao encaminhamento da(s)
matéria(s), o(a) Coordenador(a) informará aos representantes dos CAPs, sobre a
decisão destas que foram emanadas pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho
Deliberativo.
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Capítulo X
APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 26 O CAP, no desenvolvimento de seus trabalhos, terá o apoio administrativo
da Secretaria Geral da Entidade, à qual incumbe:
I – Receber do(a) Coordenador(a) os assuntos, incluindo-os na pauta;
II – Enviar, por e-mail, em nome do Coordenador(a) do CAP, a convocação, a
pauta e a documentação suporte da reunião aos membros efetivos dos Comitê;
III – Prestar assistência nas reuniões;
IV – Lavrar as atas das reuniões;
V – Redigir, por solicitação de qualquer um dos representantes do CAP, votos
que tenham sido verbalmente apresentados nas reuniões;
VI – Registrar o comparecimento dos representantes nas reuniões;
VI – Manter arquivos em meio digital dos documentos do CAP.
Art. 27 No desenvolvimento de seus trabalhos, o CAP contará com o apoio dos
demais órgãos que compõem a estrutura técnico-administrativa da Entidade.

Capítulo XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação,
discussão e votação na Diretoria Executiva, respeitando-se o Estatuto e
Regulamentos da Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, além dos princípios éticos e da boa
conduta, compatíveis com a tradição e respeitabilidade pública da Fundação
CEEE.
Art. 29 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria
Executiva.
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ CONSULTIVO DE INVESTIMENTOS CCI

CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas gerais sobre o
funcionamento do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, de constituição facultativa, cuja
natureza classifica-se por ser um órgão de assessoramento do processo de gestão dos
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fundação CEEE de Seguridade
Social – ELETROCEEE, em consonância com o Estatuto e a Política de Investimentos, atendendo
também ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio
de 2018, a qual dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição do Comitê e
estabelecer as regras para o funcionamento do mesmo.
Art. 3º É competência do CCI, o assessoramento do processo de gestão por meio do
acompanhamento, análise e recomendação de matérias relacionadas às carteiras de
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, de acordo com o Artigo 80 do Estatuto da Entidade. As referidas
matérias são encaminhadas pela Diretoria Financeira, conforme estabelece o parágrafo 1º do
Artigo 36 do Estatuto da Entidade, de forma que o CCI elabora recomendações à Diretoria
Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, para deliberações nas alçadas de suas respectivas
competências.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O CCI é composto por 5 (cinco) membros com direito a voto, definidos na Política de
Investimentos, dentre eles obrigatoriamente o(a) Diretor(a) Financeiro(a), ou seu(sua)
substituto(a) regulamentar, o(a) qual será o coordenador do comitê, bem como o(a) Gerente
de Investimentos. Os eventuais substitutos dos membros efetivos, com exceção do
coordenador do CCI, serão definidos na primeira reunião de cada ano, dentre os membros
de sua Gerência e registrados em ata. Eventuais substituições posteriores poderão
ocorrer, condicionadas ao registro em ata de reunião ordinária do CCI.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo Ata nº 751 de 28-08-2019
Versão 00
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§ 1º As reuniões do CCI ocorrerão com, no mínimo, 4 (quatro) membros com direito a voto,
sendo obrigatória a presença do Coordenador do CCI ou seu substituto(a) regulamentar e do
Gerente de Investimentos;
§ 2º A aprovação das matérias apresentadas nas reuniões do comitê se dará por maioria
simples, cabendo ao Coordenador do CCI o eventual voto de desempate;
§ 3º Os demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão
convidados a participar das reuniões do CCI, sem direito a voto;
§ 4º A critério do Coordenador do CCI, outros convidados poderão participar eventualmente
do CCI, sem direito a voto;
§ 5º É obrigatória a certificação para todos os membros do CCI com direito a voto e do seu
(sua) substituto(a) designado(a), conforme legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
Art. 5º As reuniões ordinárias serão realizadas uma vez por mês, enquanto que as reuniões
extraordinárias serão efetuadas sempre que houver necessidade.
§ 1º Nas reuniões ordinárias serão apresentados pela Gerência de Investimentos - GIN, no
mínimo, os seguintes assuntos:
I - O cenário econômico, os resultados da carteira de investimentos dos planos de benefícios
administrados pela Entidade e do PGA, os fluxos de caixa, a proposta de alocação de recursos,
as alçadas de investimento, assuntos relacionados a investimentos realizados e/ou a realizar,
bem como eventuais desinvestimentos, entre outras matérias;
II - relatório contendo as visitas do mês anterior com os fornecedores;
III - Na última reunião ordinária de cada ano, a GIN apresentará sugestão de calendário de
reuniões ordinárias para o ano seguinte.
§ 2º A área que tenha assunto ao qual o Comitê de Investimentos tenha por atribuição
recomendar posicionamento à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, deverá
realizar a elaboração do material bem como a apresentação da matéria;
§ 3º A área responsável pelo assunto pautado, quando houver a necessidade de avaliação de
outras áreas pertinentes, deverá solicitar parecer sobre o assunto a ser submetido na reunião;
§ 4º A GIN será responsável por listar os assuntos a serem incluídos como pauta para a
aprovação do Coordenador do CCI. No caso de assuntos com título “relato”, os mesmos
deverão ser inseridos no item de Assuntos Gerais, constando o mesmo em Ata. Desta forma,
novos investimentos ou desinvestimentos, bem como anuir investimentos realizados, não
poderão ser destacados como matérias de “relato”;
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§ 5º A GIN envia a pauta ao Coordenador do CCI, por e-mail, para aprovação, com cópia para a
Gerência de Relações Corporativas - GRC, indicando a data e hora limite para homologação
pela Diretoria Executiva e, quando necessário, pelo Conselho Deliberativo;
§ 6º Após a aprovação, o Coordenador do CCI somente poderá incluir ou retirar assunto da
pauta mediante encaminhamento de notificação à GRC contendo a justificativa para ciência
dos membros do CCI, da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com
posterior registro da respectiva justificativa em Súmula da Ata e Ata da reunião do comitê;
§ 7º Todo o assunto proposto para ser pautado na reunião do CCI deve ser acompanhado de
Relatório Técnico, elaborado pelas áreas responsáveis, com recomendação de decisão pela
área responsável pela pauta. O Relatório Técnico poderá ser substituído por material de apoio
em matérias que não envolvam decisões de investimentos ou desinvestimentos;
§ 8º Excepcionalmente, poderá ser convocado CCI em até 24 (vinte e quatro horas),
justificando a necessidade e urgência em Pauta, Súmula da Ata e Ata da reunião. Neste caso,
os prazos para envio das convocações e convites respeitará este mesmo prazo, informando a
excepcionalidade da convocação.
Art. 6º A convocação das reuniões será realizada pela GRC, através de e-mail, com prazo
mínimo de 2 (dois) dias úteis da reunião, sendo obrigatória a presença dos membros com
direito a voto ou de seu substituto designado;
Parágrafo Único As eventuais ausências dos membros com direito a voto e de seu(sua)
substituto(a) deverão ser justificadas em Súmula e Ata da reunião.
Art. 7º Os materiais inerentes aos assuntos das reuniões, tais como Relatório Técnico,
materiais de apoio, Pareceres das Gerências e demais documentos, deverão estar disponíveis
na rede e-prev e link externo do CCI, prioritariamente, 1 (um) dia útil antes do início das
reuniões. Após, a GIN disponibilizará na rede e-prev o material relativo à reunião,
comunicando, via e-mail, aos membros do CCI, GRC e colaboradores da célula de controle de
investimentos da Gerência de Controladoria - GC.
Art. 8º É vedada a abstenção dos membros do CCI nas votações, devendo os votos contrários à
recomendação da área responsável pela pauta da reunião ser registrados em Súmula da Ata e
Ata, com as devidas justificativas.
Art. 9º Desejando que conste em Ata suas considerações, o membro do CCI com direito a voto
deverá, durante a reunião, comunicar ao Coordenador do CCI a sua vontade, enviando em até
48 (quarenta e oito) horas sua manifestação por escrito ao Coordenador e ao Secretário do
CCI.
Art. 10 A presença dos membros do CCI com direito a voto e convidados à reunião será
registrada em livro próprio de presenças, onde constará a assinatura dos mesmos, sendo de
responsabilidade da GIN providenciar o registro.
Art. 11 A deliberação acerca das recomendações do CCI deverá se realizar na primeira reunião
de Diretoria Executiva programada para data posterior àquela em que se seguir a reunião do
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CCI, sendo pautada, pelo Coordenador do CCI, para deliberação sobre as recomendações
expedidas, desde que a Diretoria Executiva já esteja de posse, pelo menos, da Súmula da Ata
do CCI. O mesmo procedimento será adotado com relação às deliberações da alçada do
Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS E ATAS
Art. 12 As reuniões serão numeradas de maneira sequencial ao longo de cada um dos anos, no
formato: número da reunião/ano.
Art. 13 As Súmulas das Atas deverão ser assinadas pelos membros do CCI com direito a voto e
pelo Secretário, as quais serão encaminhadas à Diretoria Executiva, através da GRC, com as
recomendações do Comitê.
§ 1º A Súmula da Ata deverá ser aprovada e assinada ao final da reunião por todos os
membros do CCI com direito a voto e pelo Secretário do CCI;
§ 2º Na eventualidade de não estar disponível ao final da reunião, o documento será
encaminhado pela GIN, por e-mail, ao (a) Coordenador(a) do CCI para aprovação, e posterior
assinatura de todos os membros do CCI com direito a voto presentes na reunião, em até 1
(um) dia útil após o término da mesma;
§ 3º Quando da ocorrência, os seguintes itens constarão, com as respectivas justificativas:
I - Retirada ou inclusão de assuntos de pauta das reuniões, cuja atribuição é exclusiva do
Coordenador do CCI;
II - Votos contrários à recomendação da área que apresentar o assunto;
III - Registros de ausência de membros do CCI com direito a voto e de sua eventual
substituição, deverão ser destacados na Lista de Presença.
Art. 14 A Súmula será elabora pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data da realização;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - Corpo do documento: a Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do
CCI e eventuais alterações, bem como as recomendações à Diretoria Executiva. Na última
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página, deverá haver uma Lista de Presença, a qual será assinada por todos os membros do CCI
com direito a voto e rubricada pelo Secretário;
IV - Quando a recomendação possuir condicionantes à sua efetivação, a mesma deverá estar
devidamente expressa na Súmula da Ata.
Art. 15 A Ata será elaborada pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data em que foi realizada;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - A data, hora de início e o local onde a reunião foi realizada;
IV - Quais foram as pessoas presentes, começando pelos membros do CCI com direito a voto e
depois os convidados (na ordem: Conselheiros, Diretores, Colaboradores, e os demais);
V - A mesa, composta pelo Coordenador do CCI, e a pessoa responsável pelo secretariado da
reunião;
VI - A Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do CCI e eventuais
alterações;
VII - Registro de ausência e eventual substituição de membros do CCI com direito a voto a ser
destacado na Lista de Presença;
VIII - Os acontecimentos em cada um dos pontos da Ordem do Dia, destacando quem
apresentou os assuntos e as ponderações que não estão contempladas no Relatório Técnico
ou material de apoio, assim como as considerações feitas pelos presentes na reunião. Os
desdobramentos dos referidos acontecimentos terminarão, se for o caso, com a
recomendação do CCI à Diretoria Executiva sobre o assunto, conforme exposto na Súmula da
Ata;
IX - Os relatos serão incluídos no item de assuntos gerais;
X - O horário de encerramento da reunião do CCI;
XI - A lista dos anexos que irão compor a Ata, após a Lista de Presença, que constará na última
página do documento.
Art. 16 Após a reunião, a GIN emite Súmula da Ata definitiva, colhe assinaturas, e envia a
respectiva Súmula da Ata à GRC.
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§ 1º A GRC deverá publicar a Súmula da Ata na rede e-prev, em até 2 (dois) dias úteis após a
reunião do CCI;
§ 2º Em até 2 (dois) dias úteis após a reunião do CCI, envia, por e-mail, cópia da Súmula da Ata
à Diretoria Executiva, e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
§ 3º Em até 1 (um) dia útil após a publicação da Súmula da Ata na rede e-prev, encaminha a via
original à GC. A GC receberá da GRC as Súmulas das Atas das Reuniões, devendo registrar o
recebimento das mesmas no sistema de controle de Atas na rede e-prev.
Art. 17 As Atas assinadas, com os respectivos anexos rubricados, deverão ser entregues à GC
em até 30 (trinta) dias corridos após o término da reunião, nas situações em que não houver
conclusão da mesma na própria reunião. Para tanto, a GIN deverá:
I - Encaminhar aos membros do CCI com direito a voto e ao Coordenador do CCI, a todos
copiados no mesmo e-mail, uma minuta da Ata, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o
término da reunião, para avaliações e sugestões;
II - O prazo para resposta à GIN será de 5 (cinco) dias corridos após o envio da minuta da Ata,
por e-mail com cópia a todos. Caso não ocorram respostas neste prazo, a GIN poderá entender
que houve concordância com os termos da Ata;
III - Os demais dias corridos serão utilizados para a GIN providenciar as devidas assinaturas.

Art. 18 A Ata, bem como os documentos anexos, deverão ser assinados e rubricados pelo
técnico responsável pela pauta que lhe couber apresentação, o Gerente da área, bem como
pelos membros do CCI com direito a voto.

CAPÍTULO VI
DO APOIO ADMIISTRATIVO
Art. 19 A Gerência de Relações Corporativas ficará responsável por:
I - Reservar horário na agenda dos membros do CCI através do Outlook. O agendamento das
Reuniões Ordinárias se dará tão logo sejam homologadas pela Diretoria Executiva as datas
recomendadas pelo CCI;
II - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, a convocação e a pauta da
reunião aos Membros do CCI;
III - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, o convite e a pauta da
reunião à Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, GIN, aos colaboradores da
célula de controle de investimentos da GC e às demais pessoas indicadas pelo Coordenador do
CCI, com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião do CCI.
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Art. 20 A Gerência de Investimentos ficará responsável por designar um colaborador para
secretariar as reuniões do CCI, sendo a responsável pela elaboração da minuta das Súmulas
das Atas e Atas para aprovação dos membros do CCI com direito a voto.
Art. 21 A Gerência de Controladoria ficará responsável por:
I - Receber as Atas do CCI com respectivos anexos e assinaturas, efetuar a verificação das
mesmas e registrar o recebimento no sistema de controle de Atas;
II - Após o recebimento de todos os documentos (Súmula da Ata, Ata e Anexos), verificar a
divulgação da Súmula de homologação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo,
quando a alçada de decisão lhe competir, anexar cópia aos demais documentos e enviar os
mesmos para Arquivo Permanente;
III - Efetuar a atualização periódica dos acessos dos usuários aos documentos do comitê na
intranet, link externo do comitê destinado aos membros dos conselhos e no arquivo
permanente.
Art. 22 A Gerência Financeira e Contábil – GFC é responsável por:
I - Receber as Atas e os seus respectivos anexos para serem digitalizados e armazenados no
Arquivo Permanente;
II - Inserir no arquivo permanente a Súmula da Ata, a Ata, os anexos do CCI e a cópia da Ata de
homologação da Diretoria Executiva, realizando a digitalização e disponibilização da
documentação no Liquid;
III - Guardar a documentação física recebida.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO ÀS SÚMULAS E ATAS
Art. 23 O acesso às Súmulas e às Atas do CCI ficará sob responsabilidade da Gerência de
Controladoria. A GC informará à área encarregada do arquivo permanente os usuários com
permissão para acessar as pastas na rede e-prev, Liquid e link externo.
Art. 24 O acesso às Pautas e Súmulas do CCI, será facultado através da Rede e-prev aos
membros da Diretoria Executiva, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, às
Secretárias da GRC, aos colaboradores da GIN e colaboradores da célula de controle de
investimentos da GC.
Art. 25 O acesso aos materiais que embasam a Reunião do CCI, disponibilizados através da
Rede e-prev, será concedido aos membros da Diretoria Executiva, membros dos Conselhos
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Deliberativo e Fiscal, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, os colaboradores
da célula de controle de investimentos da GC e Secretárias da GRC.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26 As recomendações, orientações e proposições do Comitê de Investimentos devem ser
pautadas sob o enfoque estritamente técnico e gerencial, fundamentadas nas informações
disponíveis no mercado financeiro e de capitais, observando às singularidades e tipicidades de
cada produto de investimento sob exame.
Art. 27 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação, discussão e votação no
próprio CCI, respeitando-se a Política de Investimentos, o Estatuto e Regulamentos da
Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, além dos princípios éticos e da boa conduta, compatíveis com a tradição e
respeitabilidade pública da Fundação CEEE.
Art. 28 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
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Certificado nº: PI08581
Vencimento: 01/10/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: EA03407
Vencimento: 18/11/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
CPF: 360.117.700-53

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PA04748
Vencimento: 6/5/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PI07315
Vencimento: 12/12/2021

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: PA07738
Vencimento: 10/7/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

15/10/2021 15:48

SEI/PREVIC - 0298873 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003378/2020-63


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Rodrigo Sisnandes Pereira
CPF: 000.129.690-60
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Sim
Número da Habilitação: 2020.340
Válido até 12/12/2021
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 09/07/2020, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0298873 e
o código CRC 74A12C4D.

Referência: Processo nº 44011.003378/2020-63

SEI nº 0298873

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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SEI/PREVIC - 0303664 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003382/2020-21


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Jeferson Luis Patta de Moura
CPF: 360.117.700-53
EFPC: Fundacao CEEE de Seguridade Social ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.364
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 05/08/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0303664 e
o código CRC ADA9A4DC.

Referência: Processo nº 44011.003382/2020-21

SEI nº 0303664

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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SEI/PREVIC - 0320141 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.005221/2020-72


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Saul Fernando Pedron
CPF: 262.943.030-87
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.473
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por MANOEL ROBSON AGUIAR, Diretor(a) de Licenciamento Substituto(a), em 09/10/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0320141 e
o código CRC 31E29141.

Referência: Processo nº 44011.005221/2020-72

SEI nº 0320141

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
INSTITUIÇÃO: FACULDADES PORTO ALEGRENSE - FAPA
ANO DE CONCLUSÃO: 1994

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 23/07/2008 A 12/12/2010
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Executiva: (a) normas regulamentadoras do processo de
inscrição dos participantes e assistidos, consoante o disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE; (b)
normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos Regulamentos,
excetuando o crédito mútuo; (c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos
Regulamentos; (d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio; (e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos
Regulamentos. - Compete ainda ao Diretor de Seguridade: (a) promover a organização e a atualização dos respectivos
cadastros de participantes e assistidos; (b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e
concessão de prestações; (c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da ELETROCEEE.
2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/08/2014 A 08/08/2016
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 16/08/2016 A 14/08/2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
Clicksign 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c

1

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.

4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 11/01/2018 A 03/06/2020
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 29 de junho de 2020
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Assinaturas
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Administração de Empresas
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
ANO DE CONCLUSÃO: 2013

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoriaexecutiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 05/04/2010 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assitente Técnico, Assistente Executivo da Presidência e Gestor
orçamentário da Presidência
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 25/08/2016 A 14-08-2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Exceutiva:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
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PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor-Presidente
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Estatutariamente cabe ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE a direção e coordenação dos trabalhos
da Diretoria Executiva.
Compete ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as
diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:
I – representar a ELETROCEEE ativa, passiva, judicial e extra judicialmente, podendo nomear procuradores,
prepostos e delegados, mediante aprovação da Diretoria Executiva, especificados nos respectivos instrumentos
ou atos e as operações que poderão praticar;
II – representar a ELETROCEEE, juntamente com um Diretor, em convênios, contratos, acordos e demais
documentos, bem como movimentar, conjuntamente com um dos Diretores, os recursos da ELETROCEEE,
podendo tais faculdades serem outorgadas por mandatos, mediante aprovação da Diretoria Executiva, a outros
Diretores, a procuradores, a empregados da ELETROCEEE ou a ela cedidos;
III – admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, atendidas as diretrizes do
Conselho Deliberativo;
IV – propor à Diretoria Executiva a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da
ELETROCEEE;
V - fiscalizar e supervisionar a administração da ELETROCEEE na execução das atividades estatutárias e das
medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva;
VI – fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos da ELETROCEEE que lhe forem
solicitadas;
VII - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados,
pertinentes ao exercício regular de seus encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação dos atos normativos ou programas de atividade
por parte dos órgãos administrativos ou técnicos da ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 30/01/2020 A 30/01/2022
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor
EMPREGADOR: ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
CNPJ DO EMPREGADOR: 50.258.623/0001-37
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020
ASSINATURA: ______________________________________
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou

Log
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
SAUL FERNANDO PEDRON
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Engenharia Elétrica
INSTITUIÇÃO: Pontificia Universidade Católica - PUCRS
ANO DE CONCLUSÃO: 1982

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/07/1985 A 01/02/2014
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Desempenhei as funções de chefia, sendo responsável pelos investimentos, elaboração orçamentária e
acompanhamento de financiamentos junto a instituições financeiras dos projetos de infraestrutura de transmissão nos
seguintes períodos:
•
•
•
•
•

Chefe de seção de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1987 à 10/1989
Chefe de departamento de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1991 à 07/1997
Assistente Executivo do Diretor de 04/2008 à 08/2011;
Membro titular do Conselho de Administração da ETAU - Empresa de Transmissão do Alto Uruguai de 03/2011
à 10/2011;
Diretor Vice-Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul – SENGE de 2011 à 2014.

2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Previdência
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.020.442/0001-42
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Previdência:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Compete também ao Diretor de Previdência a Cordenação do Comitê de Acompanhamento dos Planos CAP.
Exerci também na Fundação Família Previdência, no perído de 05-02-2018 até 03-07-2019, a função de
Presidente do Comitê de Ética.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020

ASSINATURA: ______________________________________
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GLOSSÁRIO
Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no
Regulamento.
Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e
a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção
futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.
Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de
benefícios em decorrência de seu falecimento.
Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo
funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de
Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do
preenchimento dos requisitos exigidos.
Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e
estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios,
conforme disposto em seu Estatuto Social.
Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade
fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.
Cota ou Cota patrimonial - Significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e sua variação
corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.
Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada
a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.
Entidade ou EFPC - É a Fundação Família Previdência, administradora e executora do Plano.
Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador,
com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.
Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na
administração do Plano.
Índice do Plano - Indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano, para fins desse
Regulamento significará o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Parcela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade seguradora,
por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante, destinado a compor a Conta de Assistido nos casos
de Morte ou Invalidez de Participante Ativo.
Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e
condições previstas no Regulamento.
Patrocinador - O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este
Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Plano ou Plano de Benefícios - Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de
pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas
decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.
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Plano de Custeio - Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos
benefícios e das despesas administrativas do Plano.
Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em
gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no
Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.
Regulamento do Plano ou Regulamento - Documento que define os direitos e obrigações dos membros do
Plano.
Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do
Plano, nas condições previstas no Regulamento.
Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as
contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.
Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins
de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.
Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos
benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade
com o Plano.
Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio,
do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.
Teto do RGPS - Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade instituir o Plano Família Previdência Municípios, doravante
denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Fundação Família
Previdência, doravante denominada Entidade.
Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.
CAPÍTULO II - DOS MEMBROS
Art. 2º São membros do Plano:
I - o(s) Patrocinador(es);
II - os Participantes;
III - os Assistidos; e
IV - os Beneficiários.
Seção I
Do Patrocinador
Art. 3º Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos
que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
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Seção II
Dos Participantes e Assistidos
Art. 4º Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:
I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele
permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;
II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Autopatrocínio; e
III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Benefício Proporcional Diferido.
§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao
Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo
menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar; ou
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição
Federal.
§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e
que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou
III - servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.
§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na
hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.
Art. 5º Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada
assegurado pelo Plano.
Seção III
Dos Beneficiários
Art. 6º São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios,
para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários até o prazo de 60 dias da sua inscrição, mediante o
preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.
§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar,
por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.
§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos
Beneficiários designados.
§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual
do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
5

Entidade.
Seção IV
Da Inscrição
Art. 7º A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a
instituto por ele assegurado.
Art. 8º A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade,
ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.
§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após
o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja
superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.
§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada
automaticamente no prazo de até 90 dias da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais
vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do
protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.
§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2º deste artigo
não caracteriza Resgate.
§ 4º As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo
prazo e condições previstos no § 2º deste artigo.
Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da
Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as
características do Plano, por meio físico ou digital.
Parágrafo único. O certificado deverá conter:
I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;
II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e
III - as formas de cálculo dos benefícios.
Seção V
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:
I - requerer;
II - falecer;
III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e
quatro meses; ou
IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício
Proporcional Diferido.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que
concederá 30 dias de prazo para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.
Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante
importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição
dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate.
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
I - Contribuição dos Participantes;
II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);
III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;
IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e
V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado
o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de
Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.
§ 1º Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto
do RGPS;
II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou
III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.
§ 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos
salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.
Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo
do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração,
atualizado no mês de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.
CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano,
em percentual compreendido entre 0,5% e 22% do Salário de Participação do Participante, com intervalos
mínimos de 0,5%;
II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente
escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 0,5%, incidente sobre o Salário de Participação;
III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante; e
IV - Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco,
enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.
§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá alterar os percentuais de
Contribuição Básica e Adicional, no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir
do mês de janeiro do ano subsequente, mediante solicitação à Entidade.
§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter
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facultativo.
Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante.
§ 1º As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data
do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição
no Plano.
§ 2º O valor da Contribuição Básica do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica
do Participante, e estará limitado a 22% (vinte e dois por cento) do Salário de Participação de cada
Participante.
§ 3º Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não
remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o
qual haverá contrapartida de Contribuição Básica do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação
efetivamente recebida.
Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade
juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.
§ 1º As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas
no mesmo prazo, diretamente à Entidade.
§ 2º A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao
pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano
no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo
pagamento, além da incidência de multa de 1% sobre o valor corrigido das referidas contribuições em
atraso.
§ 3º As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2º deste artigo serão destinadas de
acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.
Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da
Contribuição Básica ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo
48 meses ininterruptos ou não, no período de 50 meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.
§ 1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio
das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art.
20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de
cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e
não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação
aplicável.
§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as
coberturas de risco contratadas.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:
I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;
II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);
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III - Taxa de Administração;
IV - Receitas Administrativas;
V - Fundo Administrativo; e
VI - Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria
Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão
amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio
administrativo.
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS
Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições
da parcela adicional de risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de
Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.
§ 1º A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição
Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e
dos retornos dos investimentos.
§ 2º A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador,
descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.
§ 3º A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de
entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade
aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.
§ 4º A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade
constituirão o Saldo Total.
§ 5º A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela
Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez
ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$ 1,00 (um real) cada, na data de início de
vigência do Regulamento.
Parágrafo único. O valor da cota será determinado mensalmente e significa uma fração representativa do
patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação
dos recursos.
Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Do Benefício de Aposentadoria
Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a
que estiver vinculado;
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II - 120 (cento e vinte) contribuições mensais ao Plano; e
III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a
partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à
opção pelo instituto.
§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo
Participante na Entidade.
Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor
correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante
transferido para a Conta de Assistido.
Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme
definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:
I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre 0,1% e 1,5%,
a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de 0,1%, a ser
paga enquanto houver saldo; ou
II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda
mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 meses a 360 meses, a critério do Participante.
§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial
e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60
(sessenta meses), contados da data de início do benefício.
§ 2º O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês
imediatamente anterior ao de sua competência.
§ 3º Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar o percentual a que
se refere o inciso I ou o prazo escolhido de que trata o inciso II, ambos do caput deste artigo, no mês de
dezembro de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60
(sessenta) meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.
§ 4º Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria
em vigor será mantido no exercício seguinte.
§ 5º Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono
Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3º deste artigo.
§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de
Aposentadoria do mês de dezembro.
Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze)
parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de competência.
Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ 200,00
(duzentos reais) o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.
§ 1º Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar o
percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto
no caput.
§ 2º O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso
da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.
Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:
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I - com a morte do Assistido; ou
II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.
Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo
remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento
pertinente.
Seção II
Do Benefício por Invalidez
Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o
Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, em uma
das formas previstas no artigo 26.
§ 1º Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante
comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência
social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, emitido por corpo médico
indicado pela Entidade.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional
de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Assistido a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
Seção III
Do Benefício por Morte do Participante ou Assistido
Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou
Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou Assistido, calculado com
base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas
no artigo 26.
§ 1º Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido
será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional de
Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA
Art. 32. A cobertura da Parcela Adicional de Risco é condicionada a existência de contrato vigente entre a
Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.
§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente,
assumirá a condição de representante legal dos Participantes.
§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de
Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade
seguradora ou resseguradora.
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CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
Seção I
Autopatrocínio
Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo
Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo
Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.
§ 1º A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda
total da remuneração recebida.
§ 2º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
§ 3º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante
requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados
neste Regulamento.
§ 4º Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a
totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de
Participante.
Seção II
Benefício Proporcional Diferido
Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições
exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido
assumindo a condição de Participante Vinculado.
Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação
do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.
§ 1º O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo
1º do artigo 20.
§ 2º Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição
Adicional de Risco.
Seção III
Portabilidade
Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos 3 (três)
anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo
Resgate, poderá optar pela Portabilidade
Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste
regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de
benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade
seguradora devidamente autorizada.
Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do
mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade,
assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação
aplicável.
§ 1º A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus
Beneficiários no Plano.
§ 2º Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência
para nova portabilidade.
Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de
portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC
ou por sociedade seguradora, conforme o caso.
Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente
nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.
Seção IV
Resgate
Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício
de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da
Portabilidade terá direito ao Resgate.
Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido
de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o
valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
Tempo de Vinculação ao Plano
Até 1 ano de vinculação
De 1 ano e 1 dia até 2 anos de vinculação
De 2 anos e 1 dia até 3 anos de vinculação
De 3 anos e 1 dia até 4 anos de vinculação
Acima de 4 anos de vinculação

% Aplicável sobre a
Conta de Patrocinador
20%
40%
60%
80%
100%

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização
da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas,
atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.
§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do
prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários
ou, na ausência, aos herdeiros legais.
§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as
obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.
§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da
Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de
caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora
autorizada a operar o referido plano.
Seção V
Das disposições comuns aos Institutos
Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional
com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional
ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.
Art. 45. No prazo de 60 dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e
observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o
Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela
Entidade.
Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o
Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições
previstas no Regulamento.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da
divulgação de outros informes.
Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante
mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.
Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no
valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento
escolhida.
Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial,
o benefício será pago ao seu representante legal.
Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste
Regulamento.
Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade
e da autoridade governamental competente.
Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas
neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate,
serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de
recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido
pelo órgão estatutário competente da Entidade.
Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem
reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/10/2021 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 48
Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência/Superintendência Nacional de Previdência Complementar/Diretoria de
Licenciamento

PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33 da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº
8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº
44011.005066/2021-75, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano Família Previdência Municípios,
CNPB nº 2021.0015-47, administrado pela Fundação Família Previdência, com aplicação a partir de 22 de
setembro de 2021, nos termos do inciso VIII do artigo 2º da Instrução Previc nº 24, de 13 de abril de 2020
(Licenciamento Automático).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-previc-n-657-de-29-de-setembro-de-2021-350604058

1/1

Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

90.884.412/0001-24
0108-1
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
FAMILIA PREVIDENCIA
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
2021.0015-47
Nome do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Sigla do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Situação do plano:
AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO
Data de Autorização:
12/07/2021
Data Inicial de Funcionamento:
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
NÃO
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, ACRESCIDO DO TETO DO RGPS, NÃO PODERÁ EXCEDER O LIMITE QUE DISPÕE O
INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
NÃO
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
NÃO
Assistido custeia despesas administrativas?
NÃO
Patrocinador custeia despesas administrativas?
NÃO
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
12/07/2021
Responsável pela Atualização:
13625326271
Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

12/07/2021
SIM
NÃO
SIM
429
12/07/2021
PORTARIA PREVIC

Patrocinadores Atuais do
Nenhum registro
05/10/2021 14:17

Cadastro de Entidades e Planos - CADPREVIC
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Benefícios do Plano
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

Institutos do Plano
AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE

05/10/2021 14:17

Cadastro de Entidades e Planos - CADPREVIC

Página 2 de

2

5.5.1
Carta de apresentação da Proposta
Técnica, datada e assinada pelo
dirigente da
proponente contendo as informações
referentes aos critérios listados no
modelo do Anexo I deste Edital,
acompanhados dos documentos
oficiais comprobatórios, tais como,
Estatuto, normativas, resoluções,
portarias, manuais, entre outros

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 001/2021, nos responsabilizando pelas
informações prestadas. Declaramos que a entidade não fora declarada inidônea para
contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Fundação Família Previdência – Razão Social: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ Nº: 90.884.412/0001-24 - Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS. CEP 90020-004
Fone: 51 3027 6651 - E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
Clicksign d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

PATO BRANCO - carta de apresentacao.pdf
Documento número #d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38
Hash do documento original (SHA256): 496e6c464ecd03ba0a66eb6423aac2d5f1711ef8392b6d828b7fac59584629e7
Hash do PAdES (SHA256): 24ae492a3754597558b8cf71169fd71f98e617d2f8fb63c83431b8343c93adab

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:49

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38
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PROPOSTA TÉCNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco – PR.

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, conhecida pelo nome
fantasia FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, domiciliada/estabelecida na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à rua dos Andradas, 702, Centro Histórico,
vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de
Benefícios dos servidores públicos do Município de PATO BRANCO - PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A) Experiência da Entidade
I Rentabilidade últimos 12 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
PONTUAÇÃO
A OPÇÃO PONTUAÇÃO RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12
MESES - período compreendido entre 01/10/2020 a
30/09/2021
Até 2,00%
0
De 2,01% a 5,00%
1
De 5,01% a 8,00%
2
X
De 8,01% a 11,00%
3
Acima de 11,01%
4
TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

9,50%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
II Rentabilidade últimos 24 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24
MESES - período compreendido entre 01/10/2019 à
30/09/2021
Até 6%
De 6,01% a 10,00%
X
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
Acima de 20,01%

PONTUAÇÃO

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES:

10,57%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo.
III Rentabilidade últimos 60 meses
MARQUE PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA
A OPÇÃO DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60
MESES - período compreendido entre 01/10/2016 à
30/09/2021

PONTUAÇÃO
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X

Até 10,00%
De 10,01% a 15,00%
De 15,01% a 20,00%
De 20,01% a 25,00%
Acima de 25,01%

0
1
2
3
4

TAXA ACUMULADA DE RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES:

63,88%
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios: relatório anexo

IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)

X

PONTUAÇÃO

Até 100 milhões de reais
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais
De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais
De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$ 7,7 bilhões.
Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos

X

PONTUAÇÃO

Até 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
Acima de 15.001

0,5
1
2
3
4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na
data de 31/12/2020: 9.276 participantes ativos.
OBSERVAÇÃO: Comprovação disponível no Relatório de Informações 2020 do Plano
Família Previdência Associativo, página 29. OBSERVAÇÃO: Para cálculo dos participantes
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ativos, considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela
publicada no Relatório Anual.
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/04/familiaprevidenciaassociativo_rai_2020.pdf

B) Governança
Experiência da Diretoria Executiva
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em
Pontuação
anos inteiros
AETQ
4 anos
Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente
Saul Fernando Pedron, Diretor Financeiro
3 anos
ARPB
9 anos
Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor de Previdência
Média
5,3 ANOS
Termos de Posse da Diretoria Executiva. Arquivo anexo.

MARQUE
A OPÇÃO
X

Anos de experiência comprovada (média obtida)

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na
coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da
entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais
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II Experiência da EFPC
Tempo

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

0 a 5 anos
5 anos e 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos e 1 dia a 20 anos
Acima de 20 anos e 1 dia

1
2
3
4
5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do
CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais.
Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade
fechada de previdência complementar.

41 anos de experiência em previdência complementar.
Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2 – ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de
administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as
reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado
sobre as contribuições previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem
ser expressos em percentual, com duas casas decimais.
I Taxa de administração
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

0
3
7
11
15

1) Informar a taxa de administração TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,50%
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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II Taxa de carregamento
Taxa em percentual

MARQUE
A OPÇÃO

X

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%
De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

PONTUAÇÃO
0
3
6
9
12
15

1) Informar a taxa de carregamento: 0,00% (TAXA ZERO)
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em
relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020. O,41%
MARQUE
A OPÇÃO

III Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo – taxa em percentual

PONTUAÇÃO

Acima de 1,5%
0
De 1% a 1,49%
2,5
De 0,50% a 0,99%
5
X
De 0,20% a 0,49%
7,5
Menor que 0,19%
10
Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf
1) Informar o percentual obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020

R$ 1.729,38
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes

PONTUAÇÃO
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X

Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499
De 1.500 a 1.999
De 1.000 a 1.499
Menor que 1.000

0
2,5
5
7,5
10

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, página 42. Documento publicado pela PREVIC.
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-deestudos/10a-serie-de-estudos.pdf

1) Informar o valor obtido
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

A Fundação Família Previdência NÃO exige aporte inicial mínimo para o
plano previdenciário.

V Necessidade de aporte

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

SIM
NÃO

0
10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
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Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos
participantes
Estratégias de divulgação:
1. Campanhas de comunicação para adesão, levando em conta as características e
necessidades do perfil do servidor.
2. Página na web para adesão, destacando as características, vantagens, importância da
previdência complementar para o servidor e documentação do plano (regulamento,
cartilha), simulador de poupança previdenciária.
3. Divulgações por e-mail.
4. Divulgações por sms.
5. Divulgações por whatsapp.
6. Redes sociais.
7. Informativos eletrônicos.
8. Informativos impressos.
9. Palestras presenciais.
10. Palestras online.
11. Evento de lançamento.
12. Consultoria previdenciária com nossa equipe comercial.

Procedimentos de inscrição: a Fundação Família Previdência dispõe de diversas
ferramentas para concluir o processo de adesão de seus potenciais participantes, o que
possibilita a finalização de todas as etapas de forma rápida e segura.
Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço
público após o início de vigência do correspondente Regime de Previdência
Complementar e cuja remuneração seja superior ao teto do RGPS, serão
automaticamente inscritos no plano desde a data de entrada em exercício do RPC. Este
procedimento se dará através de modelo de interoperabilidade de sistemas acordado
entre a fundação e a patrocinadora.
Para os demais, a inscrição se dará com o preenchimento da Proposta de Inscrição e
apresentação dos documentos exigidos pela Fundação Família Previdência, recebendo
desta a identificação comprobatória de sua condição de Participante, cópia do
Regulamento do Família Previdência Municípios, Estatuto da Fundação Família
Previdência, bem como os demais materiais previstos na legislação específica.
•

Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
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•
•
•
•

E-mail: euquero@familiaprevidencia.com.br
Whatsapp: 51 3027 6655
Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br
Aplicativo para adesão digital ao plano: Família Prev

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade
Visual, Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de
suporte, equipe dedicada etc).

Quantidade: 12

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Canais e recursos ofertados para implantação do
plano

PONTUAÇÃO

0
De 1 a 5
Acima de 5

0
1
2

1) Listar os canais e recursos ofertados
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4) Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar a
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;
Palestras sobre as características do plano. Apresentadas para atuais e futuros
participantes. Nestas oportunidades, a Fundação Família Previdência faz uma prestação
de contas, demonstrando os principais resultados globais da entidade e específicos do
plano previdenciário.
Curso de preparação para aposentadoria. Aberto para participantes e cônjuges, o curso
de três dias, aborda temas como a reorganização do tempo livre, a importância de
estabelecer novos projetos de vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de
rotina, envelhecimento, relacionamento familiar e planejamento financeiro. O curso
consolida uma série de orientações importantes para quem está planejando sair do
mercado de trabalho e aproveitar sua aposentadoria com novos desafios e
oportunidades.
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Blog com artigos sobre educação financeira. Disponível no site do Plano Família
Previdência. Apresenta dicas, comentários e orientações sobre economia, finanças e
investimentos de longo prazo.
Disponível em: https://www.familiaprevidencia.com.br/blog
Meu Retrato. Extrato mensal com síntese das informações financeiras do plano
previdenciário (saldo de conta, contribuições, rentabilidade, simulador de poupança
previdenciária, além de um breve comentário sobre a conjuntura econômica e seus
reflexos na rentabilidade do plano). Utiliza gráficos e tabelas que facilitam a
compreensão das informações ao participante em uma plataforma web amigável
disponibilizada na área de acesso restrito do participante.
Seminário Econômico. Evento anual que propõe um debate com especialistas sobre as
perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Anualmente, o
Seminário traz economistas e cientistas políticos renomados no cenário nacional para
participar do evento. Aberto à comunidade, recebe, em média, 500 pessoas por edição.
Em 2021, será realizada a 23ª edição do evento.
Seminário de Previdência Caminhos para o Futuro. Evento anual que propõe uma
reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, por meio de palestras com
especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência
complementar, economia e filosofia. Aberto à comunidade, recebe, em média, 400
pessoas por edição. Em 2021, será realizada a 8ª edição do evento.
Obs.: em 2020 e 2021, os eventos foram realizados em edição conjunta virtual durante
dois dias no mês de novembro.
Papo Família. Série de lives transmitidas pelas mídias sociais da Fundação Família
Previdência que aborda finanças pessoais, investimentos, educação financeira e
previdenciária e economia. Uma jornada de encontros com especialistas que dão dicas
para o público aprender a investir e entender o cenário econômico.
Jornada Financeira. Palestras realizadas anualmente sobre investimentos e conjuntura
econômica para participantes, empregados e associados vinculados às patrocinadoras
e instituidores dos planos previdenciários. Em 2020 foi realizada a 5ª edição deste
evento.

MARQUE
A OPÇÃO

X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PONTUAÇÃO

Não contínuos (ex: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas)
Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos
programados de educação)

0,5
1,5

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados
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2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade,
podendo ser cumulativos
3) Enviar documentos comprobatórios

3 – PLANO DE BENEFÍCIOS
B – BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
Benefício por Invalidez.
Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Possibilidade de contratação de DUAS coberturas de Parcela Adicional de Risco, condicionada
a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

TOTAL DE BENEFÍCIOS DE RISCO: 4 (QUATRO).

MARQUE
A OPÇÃO

X

I Quantidade de benefícios de risco oferecidos

PONTUAÇÃO

Nenhum benefício
De 1 a 2 benefícios
Mais de 2 benefícios

0
1
2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3) Enviar documentos comprobatórios

• Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

• Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf
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4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA
I Política de Investimentos da EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
A política de investimentos está disponível no site da entidade no seguinte endereço:
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/politica_de_investimentos_2021.pdf
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
II APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?

MARQUE
A OPÇÃO
X

PONTUAÇÃO

Sim
Não

2
0
ABERTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
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DADOS DA PROPONENTE

NOME:

Fundação Família Previdência

RAZÃO SOCIAL:

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ Nº:

90.884.412/0001-24

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
CEP 90020-004

TELEFONES:

51 3027 3113 - 51 3027 6651
51 99336 2398 - 51 99354 6770

E-MAIL:

prefeituras@familiaprevidencia.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA

Dezembro 2021

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.

________________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Responsáveis
para contato
Daniele Mascherin Pastore
Alexandre Conte
com o Ente:
Telefone:
51 3027 3113
51 9 9354 6770
51 3027 6651
51 9 9336 2398
E-mail:
dpastore@familiaprevidencia.com.br aconte@familiaprevidencia.com.br
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ANEXO DA PROPOSTA

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2020 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

9.49670139

9.49670139

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.13467223

9.13467223

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

10.60837961

10.60837961

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

9.74209496

9.74209496

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

6.56580868

6.56580868

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

9.46485200

9.46485200

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

10.30045062

10.30045062

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

13.46077916

13.46077916

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

6.46608594

6.46608594

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

4.64468804

4.64468804

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

4.39660185

4.39660185

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

3.84552796

3.84552796

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

4.14541326

4.14541326

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73466050

3.73466050

100.00%

0.00%

210,155,854.14

4.60426180

4.60426180

100.00%

0.00%

22 CERAN
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Log
30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:19

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:19

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b

Página 1 de 1 do Log

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2019 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

10.56965468

10.56965468

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.80226760

9.80226760

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

11.58249044

11.58249044

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

10.40514395

10.40514395

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

7.23573400

7.23573400

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

10.68284788

10.68284788

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

12.49041575

12.49041575

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

16.83543688

16.83543688

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

7.58439819

7.58439819

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

3.86584566

3.86584566

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

2.31595642

2.31595642

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

2.90241190

2.90241190

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

3.92837135

3.92837135

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73611212

3.73611212

100.00%

0.00%

210,155,854.14

7.26111233

7.26111233

100.00%

0.00%

22 CERAN

Clicksign 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
CONR0020
Data: 29/11/2021

Hora: 11:30:57

Página:

001 / 001

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 24 meses.pdf
Documento número #588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
Hash do documento original (SHA256): 2ddb09165d5ba430f652a190f48a80951539893eb264c8f7e8f482b72345346a
Hash do PAdES (SHA256): b6be82dc6549eba791a6e3f4708390c6594463730cb4184c08c4a376fd9dd83b

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:48:45
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:55

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:48:45

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:48:45

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1,
com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2016 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

63.87729378

63.87729378

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

64.51345379

64.51345379

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

61.81699072

61.81699072

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

65.10869564

65.10869564

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

63.26270588

63.26270588

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

68.76277964

68.76277964

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

65.34924436

65.34924436

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

70.71030277

70.71030277

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

65.66787890

65.66787890

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

51.45896613

51.45896613

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

46.49417945

46.49417945

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

42.74663916

42.74663916

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

36.40221424

36.40221424

100.00%

0.00%

1,899,836.56

36.60336189

36.60336189

100.00%

0.00%

210,155,854.14

65.12016258

65.12016258

100.00%

0.00%

22 CERAN

Clicksign 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
CONR0020
Data: 29/11/2021

Hora: 11:38:26

Página:

001 / 001

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 30 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

Rentabilidade 60 meses.pdf
Documento número #61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
Hash do documento original (SHA256): 74bdddf3457e488c8b350fbecb354cde33231ccab9c52db3745638277a2d2b99
Hash do PAdES (SHA256): 7b4e2e364aa84a34613f7fa2e41b3cec9558cb942cfb380b5ee39564bb7e2daf

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422
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Protocolo de Processamento de Arquivo
Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: BP_2019_1081_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:
•
•
•
•

Meio de Entrega: STA PREVIC
Protocolo STA PREVIC: 0000326302
Tipo de Arquivo Recebido: BP_C - BP - Balanço Patrimonial Consolidado
Nome do Arquivo Recebido: BP_2019_1081_01.zip

Brasília, 02/04/2020 19:02

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
C.N.P.J. Nº 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
R$ mil

Ativo

Notas

Exercício
Atual

Disponível

3.821

Realizável
Gestão Previdencial

6.586

7.700.679

7.591.481

291.648

305.871

1.858

1.616

5

Gestão Administrativa
Investimentos

Exercício
Anterior

7.407.173

7.283.994

4.559.743

4.886.820

Créditos Privados e Depósitos

520.485

Ações

6

Títulos Públicos

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários

Passivo

Notas

Exigível Operacional

Exercício
Anterior

58.032

14.262

Gestão Previdencial

9.866

9.378

Gestão Administrativa

5.278

4.646

6

42.888

238

Investimentos

10

136.123

139.334

Gestão Previdencial

10.1

101.462

107.349

462.853

Gestão Administrativa

10.2

2.174

2.073

504.525

667.608

Investimentos

10.3

32.487

29.912

1.561.015

1.024.850
7.511.487

7.445.364

7.277.556

7.224.110

7.505.749

7.262.091

Benefícios Concedidos

7.576.819

7.354.355

Benefícios a Conceder

1.299.016

1.193.573

(1.370.086)

(1.285.837)

6.2 / 6.3

Empréstimos e Financiamentos

34.695

36.400

226.710

205.463

Exigível Contingencial

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

13

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
Permanente

Exercício
Atual

1.142

893

(228.193)

(37.981)

Imobilizado

333

445

Resultados Realizados

(228.193)

(37.981)

Intangível

809

448

(-) Déficit Técnico Acumulado

(228.193)

(37.981)

233.931

221.254

7

Equilíbrio Técnico

13.2

14

Fundos

Total do Ativo

Clicksign cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

7.705.642

7.598.960

Fundos Previdenciais

15.1

10.361

9.511

Fundos Administrativos

15.2

223.570

211.743

7.705.642

7.598.960

Total do Passivo

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 000.129.690-61

SAUL FERNANDO PEDRON
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 262.943.030-87

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
C.P.F. 360.117.700-53

ADRIANO CARLOS O. MEDEIROS
CONTABILISTA
C.P.F. 466.436.560-87
CRC/RS 44.168

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

BP_REV_2020-20210318174358.pdf
Documento número #cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou
SAUL FERNANDO PEDRON
Assinou
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS
Assinou

Log
18 mar 2021, 17:44:00

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data
limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mar 2021, 17:44:01

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular
*******8355, com hash prefixo 935349(...).

18 mar 2021, 17:44:03

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular
*******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

18 mar 2021, 17:44:04

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular
*******1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

18 mar 2021, 17:44:06

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone
celular *******1687, com hash prefixo 7cce23(...).
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de março de 2021, 17:44

18 mar 2021, 17:45:38

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******1657 (via
token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 20:36:41

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP:
189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

18 mar 2021, 22:44:29

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:52

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8355
(via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50.
Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2021, 11:42:53

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebeccffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO IMPRESSA

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
REGIMENTO INTERNO DO
COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO - CAP

Capítulo I
NATUREZA

Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas
gerais sobre o funcionamento dos Comitês de Acompanhamento dos Planos –
CAPs, de constituição facultativa, cuja natureza classifica-se por ser um órgão de
assessoramento do processo de gestão dos planos de previdência administrados
pela Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, em consonância
com o Estatuto e o Código de Ética da Entidade, atendendo também as
recomendações da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, na qual
dispõe sobre as práticas de Governança para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
Parágrafo Único. Estabelece também, a conduta de seus representantes,
indicados e eleitos, e disciplina o seu funcionamento, conforme estabelece o
Regulamento do Comitê de Acompanhamento do Plano, aprovado pelo Conselho
Deliberativo.

Capítulo II
FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição,
estabelecer a competência e as regras para o inter-relacionamento, visando a
participação dos representantes dos CAPs, relacionada ao desempenho e
evolução do plano de previdência nos quais estejam vinculados, administrado
pela Fundação CEEE.

Capítulo III
COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Comitê de Acompanhamento do Plano é composto:
I – Pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, que exercerá a função de
Coordenador do Comitê;
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II – Por até 2 (dois) representante(s) formalmente indicado(s) por cada
Patrocinador(es) ou Instituidor(es) do Plano, sendo que um dos indicados,
obrigatoriamente, deverá ser participante do Plano;
III – Por 1 (um) representante eleito pelos participantes do Plano, se este for
patrocinado, sendo que a eleição ocorrerá concomitante aos demais cargos
eletivos da Fundação CEEE.
§ 1º No caso de impedimento temporário, compete ao coordenador dos CAPs
indicar outro membro para ocupar a coordenação.
Art. 4º Os Comitês de Acompanhamento dos Planos serão constituídos no
momento de sua implantação pelo Diretor de Seguridade da Fundação CEEE, e
por até 2 (dois) membros representantes indicados pelo Patrocinador/Instituidor.

Capítulo IV
MANDATOS

Art. 5º O mandato dos membros eleitos, representantes dos CAPs, será de 4
(quatro) anos, contados a partir da data de posse.
Parágrafo Único. A posse ocorrerá após o término do processo eleitoral,
juntamente com os demais gestores eleitos da Fundação CEEE.

Capítulo V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 6º Os casos de substituições dos representantes do(s) Patrocinador(es),
Instituidor(es) ou Participantes dos CAPs estão previstos no Artigo 9º, incisos I,
II, III, IV e V do Regulamento do CAP.
Art. 7º Os representantes dos CAPs exercerão os seus mandatos de forma
voluntária, sem qualquer tipo de remuneração ou ressarcimento de despesas por
parte da Fundação CEEE, não havendo, também, a existência de vínculo
empregatício estabelecido entre o CAP, Patrocinador(es), Instituidor(es) e/ou a
Fundação CEEE, em função da condição de representante do CAP.

Capítulo VI
COMPETÊNCIA
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Art. 8º São de competência dos representantes dos CAPs, além daquelas
estabelecidas no Regulamento:
I – Comparecer nas reuniões;
II – Comunicar ao(a) Coordenador(a), sua eventual ausência;
III – Apresentar proposições;
IV – Tomar parte nas discussões dos assuntos em debates;
V – Justificar o voto, caso este seja contrário ao da maioria;
VI – Pedir vistas dos processos;
VII – Relatar as matérias que lhe forem distribuídas.

Capítulo VII
CAPACITAÇÃO

Art. 9º A Fundação CEEE poderá propiciar aos representantes do CAP a
capacitação para o rápido entendimento da metodologia adotada, uniformizando
procedimentos, bem como, proporcionando todas as informações necessárias ao
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, através de palestras e
cursos organizados e ministrados pelo corpo técnico da Fundação CEEE.
Parágrafo Único. As demais despesas relativas a participação em reuniões,
qualificação, treinamento, eventos relacionados ao plano de previdência, além de
outras
afetas
às
atividades
do
CAP,
serão
custeadas
pelo
Patrocinador/Instituidor.

Capítulo VIII
REUNIÕES

Art. 10 Os CAPs reunir-se-ão, semestralmente, conforme calendário sugerido
pelo(a) Coordenador(a), e aprovado pelos representantes indicados e eleitos, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo(a) Coordenador(a) ou pelo
Conselho Deliberativo.
Parágrafo Primeiro - A convocação das reuniões ocorrerá por meio eletrônico
diretamente aos representantes dos CAPs, sendo as ordinárias com
antecedência mínima de três 3 (três) dias úteis, e as extraordinárias, com o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
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Parágrafo Segundo - O Patrocinador/Instituidor poderá solicitar, em qualquer
tempo, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos de seu interesse,
mediante ofício encaminhado ao Coordenador do Comitê.
Art. 11 O “quorum” mínimo para instalação da reunião está estabelecido no Artigo
10, § 1º do Regulamento do CAP.
Art. 12 Todos os representantes que compõem o CAP terão direito ao voto, a ser
exercido nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 13 As decisões do CAP deverão ser tomadas por maioria simples de votos
dos seus membros representantes, sendo que o(a) Coordenador(a) terá, além do
voto pessoal, o voto de qualidade.
Art. 14 A Fundação CEEE disponibilizará sua estrutura física para as reuniões do
CAP.
Parágrafo Único. As reuniões poderão ocorrer, também, na sede do
Patrocinador(es) ou Instituidor(es).
Art. 15 A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP deverá ser
encaminhada, anexa à convocação, pelo(a) Coordenador(a).
Art. 16 A duração da reunião será previamente estabelecida em pauta,
atendendo o tempo necessário ao exame de todos os assuntos incluídos na
ordem do dia.
Art. 17 Dos registros da reunião ordinária ou extraordinária será lavrada ata, na
forma sumária contendo:
I – A data da reunião (dd/mm/aa) e hora de início;
II – A indicação nominal dos membros presentes;
III – A transcrição dos assuntos submetidos à análise;
IV – O resultado das análises e proposições;
V – O horário de encerramento da reunião.
Art. 18 As atas serão digitadas e numeradas em ordem crescente, e arquivadas
na Secretaria Geral por prazo indeterminado.
Art. 19 As atas das reuniões deverão ser assinadas pelo(a) Coordenador(a) e
pelos demais representantes do CAP com direito a voto, no final de cada reunião,
impreterivelmente, cuja cópia será disponibilizada a estes, bem como
encaminhada à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Fundação
CEEE, para conhecimento e providências.
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Art. 20 A Diretoria Executiva da Fundação CEEE será, obrigatoriamente,
convidada a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAP, sendo
permitido também que outras pessoas possam participar na condição de
“especialmente convidadas”, desde que autorizadas pelo(a) Coordenador(a),
possibilitado aos convidados fazer uso da palavra, pelo tempo que lhes for
concedido, mas, em nenhuma hipótese, terão direito a voto.

Capítulo IX
ENCAMINHAMENTOS

Art. 21 A Secretaria Geral tabulará a(s) matéria(s) prevista(s) na Ata do CAP,
entregando-a(s), posteriormente, para o(a) Coordenador(a) que será responsável
por encaminhá-la(s) à Diretoria Executiva.
Art. 22 A Diretoria Executiva, ao receber a(s) matéria(s) tabulada(s), analisará a
viabilidade das proposições e, caso entender necessário, poderá solicitar o auxílio
técnico, de natureza atuarial, econômica e/ou legal, para a emissão de Parecer.
Art. 23 Caso a Diretoria Executiva encaminhe a(s) matéria(s) para a área
responsável, o retorno com a entrega do Parecer deverá ocorrer dentro de um
prazo de até 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por igual período, de
acordo com a complexidade da demanda.
Parágrafo Único. O pedido de prorrogação de prazo feito pela área envolvida
deverá ser direcionado à Diretoria Executiva.
Art. 24 Após a entrega do Parecer, a Diretoria Executiva emitirá um Relatório
Final Consolidado, de acordo com as seguintes hipóteses:
I – Se a decisão for procedente e estiver no âmbito de competência da Diretoria
Executiva, a(s) proposição(ões) pode(rão) ser implementada(s);
II – Se a decisão for procedente e não estiver no âmbito de competência da
Diretoria Executiva, a(s) proposição(ões) será(ão) encaminhada(s) ao Conselho
Deliberativo;
III – Se a decisão for improcedente a(s) proposição(ões) dar-se-ão por
encerradas no âmbito da Diretoria Executiva.
Art. 25 Na abertura da reunião ordinária subsequente ao encaminhamento da(s)
matéria(s), o(a) Coordenador(a) informará aos representantes dos CAPs, sobre a
decisão destas que foram emanadas pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho
Deliberativo.
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Capítulo X
APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 26 O CAP, no desenvolvimento de seus trabalhos, terá o apoio administrativo
da Secretaria Geral da Entidade, à qual incumbe:
I – Receber do(a) Coordenador(a) os assuntos, incluindo-os na pauta;
II – Enviar, por e-mail, em nome do Coordenador(a) do CAP, a convocação, a
pauta e a documentação suporte da reunião aos membros efetivos dos Comitê;
III – Prestar assistência nas reuniões;
IV – Lavrar as atas das reuniões;
V – Redigir, por solicitação de qualquer um dos representantes do CAP, votos
que tenham sido verbalmente apresentados nas reuniões;
VI – Registrar o comparecimento dos representantes nas reuniões;
VI – Manter arquivos em meio digital dos documentos do CAP.
Art. 27 No desenvolvimento de seus trabalhos, o CAP contará com o apoio dos
demais órgãos que compõem a estrutura técnico-administrativa da Entidade.

Capítulo XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação,
discussão e votação na Diretoria Executiva, respeitando-se o Estatuto e
Regulamentos da Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, além dos princípios éticos e da boa
conduta, compatíveis com a tradição e respeitabilidade pública da Fundação
CEEE.
Art. 29 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria
Executiva.

Aprovado pela Diretoria Executiva – Ata nº 1278 de 26-06-2017

CÓPIA NÃO CONTROLADA QUANDO IMPRESSA

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ CONSULTIVO DE INVESTIMENTOS CCI

CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º Este Regimento Interno visa estabelecer disposições relativas às normas gerais sobre o
funcionamento do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, de constituição facultativa, cuja
natureza classifica-se por ser um órgão de assessoramento do processo de gestão dos
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Fundação CEEE de Seguridade
Social – ELETROCEEE, em consonância com o Estatuto e a Política de Investimentos, atendendo
também ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio
de 2018, a qual dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º A finalidade deste Regimento Interno é de sistematizar a composição do Comitê e
estabelecer as regras para o funcionamento do mesmo.
Art. 3º É competência do CCI, o assessoramento do processo de gestão por meio do
acompanhamento, análise e recomendação de matérias relacionadas às carteiras de
investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, de acordo com o Artigo 80 do Estatuto da Entidade. As referidas
matérias são encaminhadas pela Diretoria Financeira, conforme estabelece o parágrafo 1º do
Artigo 36 do Estatuto da Entidade, de forma que o CCI elabora recomendações à Diretoria
Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, para deliberações nas alçadas de suas respectivas
competências.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O CCI é composto por 5 (cinco) membros com direito a voto, definidos na Política de
Investimentos, dentre eles obrigatoriamente o(a) Diretor(a) Financeiro(a), ou seu(sua)
substituto(a) regulamentar, o(a) qual será o coordenador do comitê, bem como o(a) Gerente
de Investimentos. Os eventuais substitutos dos membros efetivos, com exceção do
coordenador do CCI, serão definidos na primeira reunião de cada ano, dentre os membros
de sua Gerência e registrados em ata. Eventuais substituições posteriores poderão
ocorrer, condicionadas ao registro em ata de reunião ordinária do CCI.
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§ 1º As reuniões do CCI ocorrerão com, no mínimo, 4 (quatro) membros com direito a voto,
sendo obrigatória a presença do Coordenador do CCI ou seu substituto(a) regulamentar e do
Gerente de Investimentos;
§ 2º A aprovação das matérias apresentadas nas reuniões do comitê se dará por maioria
simples, cabendo ao Coordenador do CCI o eventual voto de desempate;
§ 3º Os demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão
convidados a participar das reuniões do CCI, sem direito a voto;
§ 4º A critério do Coordenador do CCI, outros convidados poderão participar eventualmente
do CCI, sem direito a voto;
§ 5º É obrigatória a certificação para todos os membros do CCI com direito a voto e do seu
(sua) substituto(a) designado(a), conforme legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
Art. 5º As reuniões ordinárias serão realizadas uma vez por mês, enquanto que as reuniões
extraordinárias serão efetuadas sempre que houver necessidade.
§ 1º Nas reuniões ordinárias serão apresentados pela Gerência de Investimentos - GIN, no
mínimo, os seguintes assuntos:
I - O cenário econômico, os resultados da carteira de investimentos dos planos de benefícios
administrados pela Entidade e do PGA, os fluxos de caixa, a proposta de alocação de recursos,
as alçadas de investimento, assuntos relacionados a investimentos realizados e/ou a realizar,
bem como eventuais desinvestimentos, entre outras matérias;
II - relatório contendo as visitas do mês anterior com os fornecedores;
III - Na última reunião ordinária de cada ano, a GIN apresentará sugestão de calendário de
reuniões ordinárias para o ano seguinte.
§ 2º A área que tenha assunto ao qual o Comitê de Investimentos tenha por atribuição
recomendar posicionamento à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Deliberativo, deverá
realizar a elaboração do material bem como a apresentação da matéria;
§ 3º A área responsável pelo assunto pautado, quando houver a necessidade de avaliação de
outras áreas pertinentes, deverá solicitar parecer sobre o assunto a ser submetido na reunião;
§ 4º A GIN será responsável por listar os assuntos a serem incluídos como pauta para a
aprovação do Coordenador do CCI. No caso de assuntos com título “relato”, os mesmos
deverão ser inseridos no item de Assuntos Gerais, constando o mesmo em Ata. Desta forma,
novos investimentos ou desinvestimentos, bem como anuir investimentos realizados, não
poderão ser destacados como matérias de “relato”;
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§ 5º A GIN envia a pauta ao Coordenador do CCI, por e-mail, para aprovação, com cópia para a
Gerência de Relações Corporativas - GRC, indicando a data e hora limite para homologação
pela Diretoria Executiva e, quando necessário, pelo Conselho Deliberativo;
§ 6º Após a aprovação, o Coordenador do CCI somente poderá incluir ou retirar assunto da
pauta mediante encaminhamento de notificação à GRC contendo a justificativa para ciência
dos membros do CCI, da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com
posterior registro da respectiva justificativa em Súmula da Ata e Ata da reunião do comitê;
§ 7º Todo o assunto proposto para ser pautado na reunião do CCI deve ser acompanhado de
Relatório Técnico, elaborado pelas áreas responsáveis, com recomendação de decisão pela
área responsável pela pauta. O Relatório Técnico poderá ser substituído por material de apoio
em matérias que não envolvam decisões de investimentos ou desinvestimentos;
§ 8º Excepcionalmente, poderá ser convocado CCI em até 24 (vinte e quatro horas),
justificando a necessidade e urgência em Pauta, Súmula da Ata e Ata da reunião. Neste caso,
os prazos para envio das convocações e convites respeitará este mesmo prazo, informando a
excepcionalidade da convocação.
Art. 6º A convocação das reuniões será realizada pela GRC, através de e-mail, com prazo
mínimo de 2 (dois) dias úteis da reunião, sendo obrigatória a presença dos membros com
direito a voto ou de seu substituto designado;
Parágrafo Único As eventuais ausências dos membros com direito a voto e de seu(sua)
substituto(a) deverão ser justificadas em Súmula e Ata da reunião.
Art. 7º Os materiais inerentes aos assuntos das reuniões, tais como Relatório Técnico,
materiais de apoio, Pareceres das Gerências e demais documentos, deverão estar disponíveis
na rede e-prev e link externo do CCI, prioritariamente, 1 (um) dia útil antes do início das
reuniões. Após, a GIN disponibilizará na rede e-prev o material relativo à reunião,
comunicando, via e-mail, aos membros do CCI, GRC e colaboradores da célula de controle de
investimentos da Gerência de Controladoria - GC.
Art. 8º É vedada a abstenção dos membros do CCI nas votações, devendo os votos contrários à
recomendação da área responsável pela pauta da reunião ser registrados em Súmula da Ata e
Ata, com as devidas justificativas.
Art. 9º Desejando que conste em Ata suas considerações, o membro do CCI com direito a voto
deverá, durante a reunião, comunicar ao Coordenador do CCI a sua vontade, enviando em até
48 (quarenta e oito) horas sua manifestação por escrito ao Coordenador e ao Secretário do
CCI.
Art. 10 A presença dos membros do CCI com direito a voto e convidados à reunião será
registrada em livro próprio de presenças, onde constará a assinatura dos mesmos, sendo de
responsabilidade da GIN providenciar o registro.
Art. 11 A deliberação acerca das recomendações do CCI deverá se realizar na primeira reunião
de Diretoria Executiva programada para data posterior àquela em que se seguir a reunião do
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CCI, sendo pautada, pelo Coordenador do CCI, para deliberação sobre as recomendações
expedidas, desde que a Diretoria Executiva já esteja de posse, pelo menos, da Súmula da Ata
do CCI. O mesmo procedimento será adotado com relação às deliberações da alçada do
Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS E ATAS
Art. 12 As reuniões serão numeradas de maneira sequencial ao longo de cada um dos anos, no
formato: número da reunião/ano.
Art. 13 As Súmulas das Atas deverão ser assinadas pelos membros do CCI com direito a voto e
pelo Secretário, as quais serão encaminhadas à Diretoria Executiva, através da GRC, com as
recomendações do Comitê.
§ 1º A Súmula da Ata deverá ser aprovada e assinada ao final da reunião por todos os
membros do CCI com direito a voto e pelo Secretário do CCI;
§ 2º Na eventualidade de não estar disponível ao final da reunião, o documento será
encaminhado pela GIN, por e-mail, ao (a) Coordenador(a) do CCI para aprovação, e posterior
assinatura de todos os membros do CCI com direito a voto presentes na reunião, em até 1
(um) dia útil após o término da mesma;
§ 3º Quando da ocorrência, os seguintes itens constarão, com as respectivas justificativas:
I - Retirada ou inclusão de assuntos de pauta das reuniões, cuja atribuição é exclusiva do
Coordenador do CCI;
II - Votos contrários à recomendação da área que apresentar o assunto;
III - Registros de ausência de membros do CCI com direito a voto e de sua eventual
substituição, deverão ser destacados na Lista de Presença.
Art. 14 A Súmula será elabora pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data da realização;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - Corpo do documento: a Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do
CCI e eventuais alterações, bem como as recomendações à Diretoria Executiva. Na última
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página, deverá haver uma Lista de Presença, a qual será assinada por todos os membros do CCI
com direito a voto e rubricada pelo Secretário;
IV - Quando a recomendação possuir condicionantes à sua efetivação, a mesma deverá estar
devidamente expressa na Súmula da Ata.
Art. 15 A Ata será elaborada pela GIN e deverá conter:
I - No cabeçalho do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou
extraordinária, e data em que foi realizada;
II - No rodapé do documento: o número da reunião; se a reunião é ordinária ou extraordinária,
e a página do documento, com a referência do número total de páginas;
III - A data, hora de início e o local onde a reunião foi realizada;
IV - Quais foram as pessoas presentes, começando pelos membros do CCI com direito a voto e
depois os convidados (na ordem: Conselheiros, Diretores, Colaboradores, e os demais);
V - A mesa, composta pelo Coordenador do CCI, e a pessoa responsável pelo secretariado da
reunião;
VI - A Ordem do Dia, conforme a Pauta aprovada pelo Coordenador do CCI e eventuais
alterações;
VII - Registro de ausência e eventual substituição de membros do CCI com direito a voto a ser
destacado na Lista de Presença;
VIII - Os acontecimentos em cada um dos pontos da Ordem do Dia, destacando quem
apresentou os assuntos e as ponderações que não estão contempladas no Relatório Técnico
ou material de apoio, assim como as considerações feitas pelos presentes na reunião. Os
desdobramentos dos referidos acontecimentos terminarão, se for o caso, com a
recomendação do CCI à Diretoria Executiva sobre o assunto, conforme exposto na Súmula da
Ata;
IX - Os relatos serão incluídos no item de assuntos gerais;
X - O horário de encerramento da reunião do CCI;
XI - A lista dos anexos que irão compor a Ata, após a Lista de Presença, que constará na última
página do documento.
Art. 16 Após a reunião, a GIN emite Súmula da Ata definitiva, colhe assinaturas, e envia a
respectiva Súmula da Ata à GRC.
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§ 1º A GRC deverá publicar a Súmula da Ata na rede e-prev, em até 2 (dois) dias úteis após a
reunião do CCI;
§ 2º Em até 2 (dois) dias úteis após a reunião do CCI, envia, por e-mail, cópia da Súmula da Ata
à Diretoria Executiva, e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
§ 3º Em até 1 (um) dia útil após a publicação da Súmula da Ata na rede e-prev, encaminha a via
original à GC. A GC receberá da GRC as Súmulas das Atas das Reuniões, devendo registrar o
recebimento das mesmas no sistema de controle de Atas na rede e-prev.
Art. 17 As Atas assinadas, com os respectivos anexos rubricados, deverão ser entregues à GC
em até 30 (trinta) dias corridos após o término da reunião, nas situações em que não houver
conclusão da mesma na própria reunião. Para tanto, a GIN deverá:
I - Encaminhar aos membros do CCI com direito a voto e ao Coordenador do CCI, a todos
copiados no mesmo e-mail, uma minuta da Ata, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o
término da reunião, para avaliações e sugestões;
II - O prazo para resposta à GIN será de 5 (cinco) dias corridos após o envio da minuta da Ata,
por e-mail com cópia a todos. Caso não ocorram respostas neste prazo, a GIN poderá entender
que houve concordância com os termos da Ata;
III - Os demais dias corridos serão utilizados para a GIN providenciar as devidas assinaturas.

Art. 18 A Ata, bem como os documentos anexos, deverão ser assinados e rubricados pelo
técnico responsável pela pauta que lhe couber apresentação, o Gerente da área, bem como
pelos membros do CCI com direito a voto.

CAPÍTULO VI
DO APOIO ADMIISTRATIVO
Art. 19 A Gerência de Relações Corporativas ficará responsável por:
I - Reservar horário na agenda dos membros do CCI através do Outlook. O agendamento das
Reuniões Ordinárias se dará tão logo sejam homologadas pela Diretoria Executiva as datas
recomendadas pelo CCI;
II - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, a convocação e a pauta da
reunião aos Membros do CCI;
III - A GRC enviará, por e-mail, em nome do Coordenador do CCI, o convite e a pauta da
reunião à Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, GIN, aos colaboradores da
célula de controle de investimentos da GC e às demais pessoas indicadas pelo Coordenador do
CCI, com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião do CCI.
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Art. 20 A Gerência de Investimentos ficará responsável por designar um colaborador para
secretariar as reuniões do CCI, sendo a responsável pela elaboração da minuta das Súmulas
das Atas e Atas para aprovação dos membros do CCI com direito a voto.
Art. 21 A Gerência de Controladoria ficará responsável por:
I - Receber as Atas do CCI com respectivos anexos e assinaturas, efetuar a verificação das
mesmas e registrar o recebimento no sistema de controle de Atas;
II - Após o recebimento de todos os documentos (Súmula da Ata, Ata e Anexos), verificar a
divulgação da Súmula de homologação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo,
quando a alçada de decisão lhe competir, anexar cópia aos demais documentos e enviar os
mesmos para Arquivo Permanente;
III - Efetuar a atualização periódica dos acessos dos usuários aos documentos do comitê na
intranet, link externo do comitê destinado aos membros dos conselhos e no arquivo
permanente.
Art. 22 A Gerência Financeira e Contábil – GFC é responsável por:
I - Receber as Atas e os seus respectivos anexos para serem digitalizados e armazenados no
Arquivo Permanente;
II - Inserir no arquivo permanente a Súmula da Ata, a Ata, os anexos do CCI e a cópia da Ata de
homologação da Diretoria Executiva, realizando a digitalização e disponibilização da
documentação no Liquid;
III - Guardar a documentação física recebida.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO ÀS SÚMULAS E ATAS
Art. 23 O acesso às Súmulas e às Atas do CCI ficará sob responsabilidade da Gerência de
Controladoria. A GC informará à área encarregada do arquivo permanente os usuários com
permissão para acessar as pastas na rede e-prev, Liquid e link externo.
Art. 24 O acesso às Pautas e Súmulas do CCI, será facultado através da Rede e-prev aos
membros da Diretoria Executiva, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, às
Secretárias da GRC, aos colaboradores da GIN e colaboradores da célula de controle de
investimentos da GC.
Art. 25 O acesso aos materiais que embasam a Reunião do CCI, disponibilizados através da
Rede e-prev, será concedido aos membros da Diretoria Executiva, membros dos Conselhos
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Deliberativo e Fiscal, membros do CCI com direito a voto e seus substitutos, os colaboradores
da célula de controle de investimentos da GC e Secretárias da GRC.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26 As recomendações, orientações e proposições do Comitê de Investimentos devem ser
pautadas sob o enfoque estritamente técnico e gerencial, fundamentadas nas informações
disponíveis no mercado financeiro e de capitais, observando às singularidades e tipicidades de
cada produto de investimento sob exame.
Art. 27 Os casos omissos neste Regimento serão objetos de apreciação, discussão e votação no
próprio CCI, respeitando-se a Política de Investimentos, o Estatuto e Regulamentos da
Fundação CEEE, a legislação vigente para as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, além dos princípios éticos e da boa conduta, compatíveis com a tradição e
respeitabilidade pública da Fundação CEEE.
Art. 28 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
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Certificado nº: PI08581
Vencimento: 01/10/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: EA03407
Vencimento: 18/11/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
CPF: 360.117.700-53

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PA04748
Vencimento: 6/5/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada
do candidato, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

Certificado nº: PI07315
Vencimento: 12/12/2021

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Investimentos.

Certificado nº: PA07738
Vencimento: 10/7/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,
por meio de seu processo de avaliação por prova, confere a

SAUL FERNANDO PEDRON
CPF: 262.943.030-87

o título de Profissional Certificado com Ênfase em Administração.

15/10/2021 15:48

SEI/PREVIC - 0298873 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003378/2020-63


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Rodrigo Sisnandes Pereira
CPF: 000.129.690-60
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Sim
Número da Habilitação: 2020.340
Válido até 12/12/2021
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 09/07/2020, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0298873 e
o código CRC 74A12C4D.

Referência: Processo nº 44011.003378/2020-63

SEI nº 0298873

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file://srvseguranca/Controle SG Acesso Restrito/DIRIGENTES/Atuais Dirigentes/Rodrigo Sisnandes Pereira/Habilitação/2020/SEI_PREVIC - 029…
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SEI/PREVIC - 0303664 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.003382/2020-21


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Jeferson Luis Patta de Moura
CPF: 360.117.700-53
EFPC: Fundacao CEEE de Seguridade Social ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.364
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 05/08/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0303664 e
o código CRC ADA9A4DC.

Referência: Processo nº 44011.003382/2020-21

SEI nº 0303664

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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SEI/PREVIC - 0320141 - Atestado de Habilitação

ATESTADO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 44011.005221/2020-72


Atesto que a pessoa física a seguir identificada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
Nome do habilitado: Saul Fernando Pedron
CPF: 262.943.030-87
EFPC: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não
Número da Habilitação: 2020.473
Válido até 30/06/2022
Documento assinado eletronicamente por MANOEL ROBSON AGUIAR, Diretor(a) de Licenciamento Substituto(a), em 09/10/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0320141 e
o código CRC 31E29141.

Referência: Processo nº 44011.005221/2020-72

SEI nº 0320141

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
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Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
INSTITUIÇÃO: FACULDADES PORTO ALEGRENSE - FAPA
ANO DE CONCLUSÃO: 1994

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 23/07/2008 A 12/12/2010
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Executiva: (a) normas regulamentadoras do processo de
inscrição dos participantes e assistidos, consoante o disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE; (b)
normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos Regulamentos,
excetuando o crédito mútuo; (c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos
Regulamentos; (d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio; (e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos
Regulamentos. - Compete ainda ao Diretor de Seguridade: (a) promover a organização e a atualização dos respectivos
cadastros de participantes e assistidos; (b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e
concessão de prestações; (c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da ELETROCEEE.
2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/08/2014 A 08/08/2016
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 16/08/2016 A 14/08/2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
Clicksign 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c
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CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.

4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 11/01/2018 A 03/06/2020
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Administrativo
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Compete ao Diretor Administrativo propor à Diretoria Executiva: (a) a criação, transformação ou extinção de órgãos da
ELETROCEEE; (b) plano de lotação do pessoal da ELETROCEEE ; (c) plano salarial do quadro de pessoal da
ELETROCEEE ; (d) os planos de controle de todas as atividades da ELETROCEEE. - Compete ainda ao Diretor
Administrativo: (a) promover a organização das folhas de pagamento dos empregados da ELETROCEEE; (b) promover
a lavratura e publicação de todos os atos oficiais e internos da ELETROCEEE; (c) zelar pelos valores patrimoniais da
ELETROCEEE, mantendo controle e cadastro dos mesmos; (d) divulgar informações e relatórios do interesse da
ELETROCEEE; (e) promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte; (f) promover o desenvolvimento do sistema de informações.
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 29 de junho de 2020
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Assinaturas
JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou

Log
29 Jun 2020, 14:20:37

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Julho de 2020 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 Jun 2020, 14:20:39

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone
celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA
DE MOURA e Telefone celular *******9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

29 Jun 2020, 14:27:32

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular
*******9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP:
187.71.139.160. Componente de assinatura versão 1.67.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

29 Jun 2020, 14:27:32

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
54d42d83-be07-43f0-bb47-d1fde1bdc89c.
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Alterado em 14/07/2017

FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Administração de Empresas
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
ANO DE CONCLUSÃO: 2013

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoriaexecutiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 05/04/2010 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assitente Técnico, Assistente Executivo da Presidência e Gestor
orçamentário da Presidência
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 25/08/2016 A 14-08-2017
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Seguridade
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Exceutiva:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
3. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
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PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor-Presidente
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Estatutariamente cabe ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE a direção e coordenação dos trabalhos
da Diretoria Executiva.
Compete ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as
diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:
I – representar a ELETROCEEE ativa, passiva, judicial e extra judicialmente, podendo nomear procuradores,
prepostos e delegados, mediante aprovação da Diretoria Executiva, especificados nos respectivos instrumentos
ou atos e as operações que poderão praticar;
II – representar a ELETROCEEE, juntamente com um Diretor, em convênios, contratos, acordos e demais
documentos, bem como movimentar, conjuntamente com um dos Diretores, os recursos da ELETROCEEE,
podendo tais faculdades serem outorgadas por mandatos, mediante aprovação da Diretoria Executiva, a outros
Diretores, a procuradores, a empregados da ELETROCEEE ou a ela cedidos;
III – admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, atendidas as diretrizes do
Conselho Deliberativo;
IV – propor à Diretoria Executiva a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da
ELETROCEEE;
V - fiscalizar e supervisionar a administração da ELETROCEEE na execução das atividades estatutárias e das
medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva;
VI – fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos da ELETROCEEE que lhe forem
solicitadas;
VII - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados,
pertinentes ao exercício regular de seus encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação dos atos normativos ou programas de atividade
por parte dos órgãos administrativos ou técnicos da ELETROCEEE.
Aprovar no âmbito da Diretoria Executiva as recomendaçõe do Comitê Consultivo de Investimentos - Comitê de
assessoramento do processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias
relacionadas às carteiras de investimentos dos planos de benefícios administrados pela Entidade e do Plano de
Gestão Administrativa - PGA, de acordo com o Estatuto da EFPC.
4. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE 30/01/2020 A 30/01/2022
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor
EMPREGADOR: ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
CNPJ DO EMPREGADOR: 50.258.623/0001-37
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020
ASSINATURA: ______________________________________
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FORMULÁRIO V
CURRÍCULO PROFISSIONAL
SAUL FERNANDO PEDRON
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

1. CURSO SUPERIOR
CURSO: Engenharia Elétrica
INSTITUIÇÃO: Pontificia Universidade Católica - PUCRS
ANO DE CONCLUSÃO: 1982

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

1. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/07/1985 A 01/02/2014
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR: Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Desempenhei as funções de chefia, sendo responsável pelos investimentos, elaboração orçamentária e
acompanhamento de financiamentos junto a instituições financeiras dos projetos de infraestrutura de transmissão nos
seguintes períodos:
•
•
•
•
•

Chefe de seção de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1987 à 10/1989
Chefe de departamento de Projetos de Linhas de Transmissão de 04/1991 à 07/1997
Assistente Executivo do Diretor de 04/2008 à 08/2011;
Membro titular do Conselho de Administração da ETAU - Empresa de Transmissão do Alto Uruguai de 03/2011
à 10/2011;
Diretor Vice-Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul – SENGE de 2011 à 2014.

2. CARGO A SER CONSIDERADO

(DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 11/01/2018 A atualmente
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor de Previdência
EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ DO EMPREGADOR: 90.020.442/0001-42
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
Estatutariamente compete ao Diretor de Previdência:

(a) normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o
disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;
(b) normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos
Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;
(c) normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;
(d) planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da
ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;
(e) planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:
(a) promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;
(b) promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;
c) divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;
(d) promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da
ELETROCEEE.
Compete também ao Diretor de Previdência a Cordenação do Comitê de Acompanhamento dos Planos CAP.
Exerci também na Fundação Família Previdência, no perído de 05-02-2018 até 03-07-2019, a função de
Presidente do Comitê de Ética.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020

ASSINATURA: ______________________________________
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GLOSSÁRIO
Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no
Regulamento.
Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e
a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção
futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.
Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de
benefícios em decorrência de seu falecimento.
Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo
funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de
Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do
preenchimento dos requisitos exigidos.
Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e
estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios,
conforme disposto em seu Estatuto Social.
Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade
fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.
Cota ou Cota patrimonial - Significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e sua variação
corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.
Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada
a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.
Entidade ou EFPC - É a Fundação Família Previdência, administradora e executora do Plano.
Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador,
com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.
Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na
administração do Plano.
Índice do Plano - Indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano, para fins desse
Regulamento significará o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Parcela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade seguradora,
por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante, destinado a compor a Conta de Assistido nos casos
de Morte ou Invalidez de Participante Ativo.
Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e
condições previstas no Regulamento.
Patrocinador - O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este
Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Plano ou Plano de Benefícios - Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de
pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas
decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Plano de Custeio - Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos
benefícios e das despesas administrativas do Plano.
Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em
gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no
Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.
Regulamento do Plano ou Regulamento - Documento que define os direitos e obrigações dos membros do
Plano.
Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do
Plano, nas condições previstas no Regulamento.
Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as
contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.
Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins
de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.
Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos
benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade
com o Plano.
Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio,
do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.
Teto do RGPS - Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade instituir o Plano Família Previdência Municípios, doravante
denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Fundação Família
Previdência, doravante denominada Entidade.
Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.
CAPÍTULO II - DOS MEMBROS
Art. 2º São membros do Plano:
I - o(s) Patrocinador(es);
II - os Participantes;
III - os Assistidos; e
IV - os Beneficiários.
Seção I
Do Patrocinador
Art. 3º Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos
que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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Seção II
Dos Participantes e Assistidos
Art. 4º Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:
I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele
permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;
II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Autopatrocínio; e
III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Benefício Proporcional Diferido.
§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao
Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo
menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar; ou
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição
Federal.
§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e
que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;
II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou
III - servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.
§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na
hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.
Art. 5º Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada
assegurado pelo Plano.
Seção III
Dos Beneficiários
Art. 6º São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios,
para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários até o prazo de 60 dias da sua inscrição, mediante o
preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.
§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar,
por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.
§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos
Beneficiários designados.
§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual
do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela
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Entidade.
Seção IV
Da Inscrição
Art. 7º A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a
instituto por ele assegurado.
Art. 8º A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade,
ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.
§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após
o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja
superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.
§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada
automaticamente no prazo de até 90 dias da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais
vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do
protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.
§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2º deste artigo
não caracteriza Resgate.
§ 4º As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo
prazo e condições previstos no § 2º deste artigo.
Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da
Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as
características do Plano, por meio físico ou digital.
Parágrafo único. O certificado deverá conter:
I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;
II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e
III - as formas de cálculo dos benefícios.
Seção V
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:
I - requerer;
II - falecer;
III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e
quatro meses; ou
IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício
Proporcional Diferido.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que
concederá 30 dias de prazo para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.
Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante
importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição
dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate.
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
I - Contribuição dos Participantes;
II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);
III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;
IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e
V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado
o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de
Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.
§ 1º Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto
do RGPS;
II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou
III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.
§ 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos
salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.
Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo
do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração,
atualizado no mês de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.
CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano,
em percentual compreendido entre 0,5% e 22% do Salário de Participação do Participante, com intervalos
mínimos de 0,5%;
II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente
escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 0,5%, incidente sobre o Salário de Participação;
III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante; e
IV - Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco,
enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.
§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá alterar os percentuais de
Contribuição Básica e Adicional, no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir
do mês de janeiro do ano subsequente, mediante solicitação à Entidade.
§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter
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facultativo.
Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante.
§ 1º As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data
do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição
no Plano.
§ 2º O valor da Contribuição Básica do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica
do Participante, e estará limitado a 22% (vinte e dois por cento) do Salário de Participação de cada
Participante.
§ 3º Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não
remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o
qual haverá contrapartida de Contribuição Básica do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação
efetivamente recebida.
Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade
juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.
§ 1º As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas
no mesmo prazo, diretamente à Entidade.
§ 2º A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao
pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano
no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo
pagamento, além da incidência de multa de 1% sobre o valor corrigido das referidas contribuições em
atraso.
§ 3º As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2º deste artigo serão destinadas de
acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.
Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da
Contribuição Básica ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo
48 meses ininterruptos ou não, no período de 50 meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.
§ 1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio
das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art.
20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de
cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e
não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação
aplicável.
§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as
coberturas de risco contratadas.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:
I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;
II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);
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III - Taxa de Administração;
IV - Receitas Administrativas;
V - Fundo Administrativo; e
VI - Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria
Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão
amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio
administrativo.
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS
Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições
da parcela adicional de risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de
Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.
§ 1º A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição
Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e
dos retornos dos investimentos.
§ 2º A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador,
descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.
§ 3º A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de
entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade
aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.
§ 4º A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade
constituirão o Saldo Total.
§ 5º A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela
Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez
ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$ 1,00 (um real) cada, na data de início de
vigência do Regulamento.
Parágrafo único. O valor da cota será determinado mensalmente e significa uma fração representativa do
patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação
dos recursos.
Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Do Benefício de Aposentadoria
Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a
que estiver vinculado;
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II - 120 (cento e vinte) contribuições mensais ao Plano; e
III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a
partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à
opção pelo instituto.
§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo
Participante na Entidade.
Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor
correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante
transferido para a Conta de Assistido.
Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme
definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:
I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre 0,1% e 1,5%,
a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de 0,1%, a ser
paga enquanto houver saldo; ou
II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda
mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 meses a 360 meses, a critério do Participante.
§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial
e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60
(sessenta meses), contados da data de início do benefício.
§ 2º O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês
imediatamente anterior ao de sua competência.
§ 3º Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar o percentual a que
se refere o inciso I ou o prazo escolhido de que trata o inciso II, ambos do caput deste artigo, no mês de
dezembro de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60
(sessenta) meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.
§ 4º Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria
em vigor será mantido no exercício seguinte.
§ 5º Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono
Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3º deste artigo.
§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de
Aposentadoria do mês de dezembro.
Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze)
parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de competência.
Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ 200,00
(duzentos reais) o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.
§ 1º Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar o
percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto
no caput.
§ 2º O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso
da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.
Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:
Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
10

I - com a morte do Assistido; ou
II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.
Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo
remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento
pertinente.
Seção II
Do Benefício por Invalidez
Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o
Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, em uma
das formas previstas no artigo 26.
§ 1º Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante
comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência
social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, emitido por corpo médico
indicado pela Entidade.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional
de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Assistido a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
Seção III
Do Benefício por Morte do Participante ou Assistido
Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou
Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou Assistido, calculado com
base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas
no artigo 26.
§ 1º Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido
será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.
§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante que tenha optado pela Parcela Adicional de
Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à
Entidade.
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA
Art. 32. A cobertura da Parcela Adicional de Risco é condicionada a existência de contrato vigente entre a
Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.
§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente,
assumirá a condição de representante legal dos Participantes.
§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de
Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade
seguradora ou resseguradora.
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CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
Seção I
Autopatrocínio
Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo
Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo
Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.
§ 1º A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda
total da remuneração recebida.
§ 2º A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
§ 3º É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante
requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados
neste Regulamento.
§ 4º Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a
totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de
Participante.
Seção II
Benefício Proporcional Diferido
Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições
exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido
assumindo a condição de Participante Vinculado.
Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação
do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.
§ 1º O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo
1º do artigo 20.
§ 2º Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição
Adicional de Risco.
Seção III
Portabilidade
Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos 3 (três)
anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo
Resgate, poderá optar pela Portabilidade
Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste
regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de
benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade
seguradora devidamente autorizada.
Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do
mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.
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Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade,
assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação
aplicável.
§ 1º A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus
Beneficiários no Plano.
§ 2º Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência
para nova portabilidade.
Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de
portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC
ou por sociedade seguradora, conforme o caso.
Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente
nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.
Seção IV
Resgate
Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício
de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da
Portabilidade terá direito ao Resgate.
Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido
de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o
valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
Tempo de Vinculação ao Plano
Até 1 ano de vinculação
De 1 ano e 1 dia até 2 anos de vinculação
De 2 anos e 1 dia até 3 anos de vinculação
De 3 anos e 1 dia até 4 anos de vinculação
Acima de 4 anos de vinculação

% Aplicável sobre a
Conta de Patrocinador
20%
40%
60%
80%
100%

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização
da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas,
atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.
§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do
prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários
ou, na ausência, aos herdeiros legais.
§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as
obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.
§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da
Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de
caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora
autorizada a operar o referido plano.
Seção V
Das disposições comuns aos Institutos
Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional
com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo
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máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional
ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.
Art. 45. No prazo de 60 dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e
observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o
Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela
Entidade.
Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o
Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições
previstas no Regulamento.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da
divulgação de outros informes.
Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante
mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.
Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no
valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento
escolhida.
Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial,
o benefício será pago ao seu representante legal.
Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste
Regulamento.
Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade
e da autoridade governamental competente.
Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas
neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate,
serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de
recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido
pelo órgão estatutário competente da Entidade.
Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem
reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

Aprovado pela Portaria nº 657 (com aplicação a partir de 22/09/2021) – DOU 05/10/2021
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PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/10/2021 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 48
Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência/Superintendência Nacional de Previdência Complementar/Diretoria de
Licenciamento

PORTARIA PREVIC Nº 657, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33 da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº
8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº
44011.005066/2021-75, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano Família Previdência Municípios,
CNPB nº 2021.0015-47, administrado pela Fundação Família Previdência, com aplicação a partir de 22 de
setembro de 2021, nos termos do inciso VIII do artigo 2º da Instrução Previc nº 24, de 13 de abril de 2020
(Licenciamento Automático).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-previc-n-657-de-29-de-setembro-de-2021-350604058
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

90.884.412/0001-24
0108-1
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
FAMILIA PREVIDENCIA
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
2021.0015-47
Nome do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Sigla do Plano:
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS
Situação do plano:
AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO
Data de Autorização:
12/07/2021
Data Inicial de Funcionamento:
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
NÃO
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, ACRESCIDO DO TETO DO RGPS, NÃO PODERÁ EXCEDER O LIMITE QUE DISPÕE O
INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
NÃO
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
NÃO
Assistido custeia despesas administrativas?
NÃO
Patrocinador custeia despesas administrativas?
NÃO
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
12/07/2021
Responsável pela Atualização:
13625326271
Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

12/07/2021
SIM
NÃO
SIM
429
12/07/2021
PORTARIA PREVIC

Patrocinadores Atuais do
Nenhum registro
05/10/2021 14:17
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Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Benefícios do Plano
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

Institutos do Plano
AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE

05/10/2021 14:17
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5.5.1
Carta de apresentação da Proposta
Técnica, datada e assinada pelo
dirigente da
proponente contendo as informações
referentes aos critérios listados no
modelo do Anexo I deste Edital,
acompanhados dos documentos
oficiais comprobatórios, tais como,
Estatuto, normativas, resoluções,
portarias, manuais, entre outros

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção n° 01/2021 para contratação de EFPC de Pato Branco - PR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de
Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família
Previdência, está apresentando documentos e proposta referente ao Edital do Processo de
Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 001/2021, nos responsabilizando pelas
informações prestadas. Declaramos que a entidade não fora declarada inidônea para
contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial.

Porto Alegre, RS, 29 de novembro de 2021.

________________________________
Rodrigo Sisnandes Pereira
Diretor-Presidente

Fundação Família Previdência – Razão Social: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
CNPJ Nº: 90.884.412/0001-24 - Rua dos Andradas, 702, Centro Histórico, Porto Alegre - RS. CEP 90020-004
Fone: 51 3027 6651 - E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
Clicksign d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38
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Hash do documento original (SHA256): 496e6c464ecd03ba0a66eb6423aac2d5f1711ef8392b6d828b7fac59584629e7
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:49

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

d14043bf-da21-4448-aab7-85fe349d9a38

Página 1 de 1 do Log

GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2020 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

9.49670139

9.49670139

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.13467223

9.13467223

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

10.60837961

10.60837961

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

9.74209496

9.74209496

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

6.56580868

6.56580868

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

9.46485200

9.46485200

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

10.30045062

10.30045062

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

13.46077916

13.46077916

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

6.46608594

6.46608594

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

4.64468804

4.64468804

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

4.39660185

4.39660185

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

3.84552796

3.84552796

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

4.14541326

4.14541326

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73466050

3.73466050

100.00%

0.00%

210,155,854.14

4.60426180

4.60426180

100.00%

0.00%

22 CERAN
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:46:49
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:19

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:19

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 76c3648d-e59d-4e1d-a9ad-d1a7fee81f8b, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2019 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

10.56965468

10.56965468

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

9.80226760

9.80226760

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

11.58249044

11.58249044

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

10.40514395

10.40514395

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

7.23573400

7.23573400

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

10.68284788

10.68284788

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

12.49041575

12.49041575

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

16.83543688

16.83543688

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

7.58439819

7.58439819

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

3.86584566

3.86584566

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

2.31595642

2.31595642

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

2.90241190

2.90241190

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

3.92837135

3.92837135

100.00%

0.00%

1,899,836.56

3.73611212

3.73611212

100.00%

0.00%

210,155,854.14

7.26111233

7.26111233

100.00%

0.00%

22 CERAN
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Assinaturas
RODRIGO SISNANDES PEREIRA
CPF: 000.129.690-60
Assinou em 30 nov 2021 às 07:48:45
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

Log
30 nov 2021, 07:42:54

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:55

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:48:45

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:48:45

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 588d2d23-e95e-4818-8d59-d9f2de78e4b1,
com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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GC - JFETTER

Rentabilidade de Cotas
SINTÉTICO
Período: 30/09/2016 a 30/09/2021
Empresa

Plano

Aplicação

Adm:
Patrimônio Rentabilidade
Acumulada

9

Rentabilidade
Carteira Invest.

% Por Segmento
Emp/Plano

% Carteira
Investimento

0 EMPRESA
CO
0 EMPRESA
CO
10 CEEE

0 PLANO
CONS
12 CEEEPREV

00000

6,813,165,912.99

63.87729378

63.87729378

100.00%

0.00%

00000

3,466,829,249.60

64.51345379

64.51345379

100.00%

0.00%

1 PL ÚN CEEE

00000

2,048,290,488.78

61.81699072

61.81699072

100.00%

0.00%

10 CEEE

2 MIGRADOS

00000

2,797,873,947.24

65.10869564

65.10869564

100.00%

0.00%

10 CEEE

7 NOVOS

00000

668,955,302.36

63.26270588

63.26270588

100.00%

0.00%

11 I DA RGE

3 PL I RGE

00000

462,790,778.05

68.76277964

68.76277964

100.00%

0.00%

12 II DA RGE

4 PL II RGE

00000

493,196,253.16

65.34924436

65.34924436

100.00%

0.00%

13 CGTEE

5 PL ÚN CGTE

00000

36,348.42

70.71030277

70.71030277

100.00%

0.00%

16 CRM

6 CRMPREV

00000

53,096,394.91

65.66787890

65.66787890

100.00%

0.00%

17 SENGE

8 SENGEPREV 00000

6,410,665.36

51.45896613

51.45896613

100.00%

0.00%

19 AFCEEE

13 FAM ASSOC 00000

66,928,799.21

46.49417945

46.49417945

100.00%

0.00%

21 FAM CORP

21 FAM CORP

00000

2,278,337.32

42.74663916

42.74663916

100.00%

0.00%

22
00000
CERANPREV
23
23
00000
FOZCHAPECÓ FOZCHAPECÓ
99
98 PGA
00000
ELETROCEEE

1,252,907.48

36.40221424

36.40221424

100.00%

0.00%

1,899,836.56

36.60336189

36.60336189

100.00%

0.00%

210,155,854.14

65.12016258

65.12016258

100.00%

0.00%

22 CERAN
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Log
30 nov 2021, 07:42:50

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c criou este documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422. Data
limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2021 (07:41). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 nov 2021, 07:42:52

Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9caebc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura:
prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.

30 nov 2021, 07:47:10

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.
CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.167.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 nov 2021, 07:47:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 61e2a17a-31c9-4396-ab92-81d9149f5422, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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