
CAPESESP

PROCESSO DE SELEQAO PARA CONTRATAQAO DE EFPC

PROCESSO SELETIVO N? 001/2022 PREFEITURA DE PALMITAL- PR

CARTA DE APRESENTACAO

Prezados Senhores,

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

Juliana Martinho Busch

Diretora de Previdencia e Assistencia, no Exercicio da Presidencia

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 6^ e 7? andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br

Eu, Juliana Martinho Busch, representante legal da proponente Caixa de Previdencia e 

Assistencia dos Servidores da Funda^ao Nacional de Saude - CAPESESP, interessada em 

participar no Processo de Selepao Publica de Entidade Fechada de Previdencia Complementar - 

Edital n^ 01/2022 - aberto pelo Municipio de Palmital/PR, venho apresentar a documenta^ao 

exigida pelo edital supracitado e DECLARAR, sob as penas da lei, que esta Entidade:

a. Tern ciencia e cumpre plenamente os requisites de ha bi litaijao e que sua proposta atende 

as exigencias do edital;

b. Encontra-se em situapao regular perante o Ministerio do Trabalho, no que se refere a 

observancia do disposto noinciso XXXIII do artigo 75 da Constitui^ao Federal;

c. Ate a presente data, nao possui fatos impeditivos para sua habilitapao no presente 

processo de selepao e que nao pesa contra si declara<;ao de inidoneidade expedida por Orgao 

da Administrapao Publica de qualquer esfera de Governo, nem esta sob interven^ao ou 

liquidagao extrajudicial, ciente da obrigatoriedade de declarer ocorrenciasposteriores;

d. Nao tem, em sua diretoria, incluindo responsaveis pela gestao da EFPC, conjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, 

relacionados aos dirigentes dos orgaos contratantes, assim como de agentes membros da 

Comissao Especial de Sele^ao;

e. Consegue comprovar as informapoes apresentadas na proposta tecnica, a qualquer 

tempo, quando solicitado pelo Municipio de Palmital, por meio dos documentos indicados na 

"Tabela Criterios de Auxilio aos Entes Federativos", constante do Guia da Previdencia 

Complementar para Entes Federativos - 55 Edipao.

http://www.capesesp.com.br
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CAPESESP

Item 5.2

Quanto a Regularidade Juridica

EDITAL 001/2022

Palmital - PR



TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jun'dicas o registro da presente documentagao da

CAPESESP - Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Funda(?ao Nacional de SaudePessoa Jurfdica:

30.036.685/000 V97CNPJ:

Envio a documenta^ao digitalmente com a minha assinatura ICP-BRASIL

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020.

Assinatura

NOME (Contador):
OU 

UF 

OU

CPF 216.446.833-34RG 5247478-5 RG CPF 

NOME (Presidente, Diretor ou Presidente 
da Assembleia):

RCPJ-RJ 15/07/2020-7
EDFJ55833ZSR
fl.: 1/14

(*) OBS: Em caso de registro de livro PDF as assinaturas digitais caberao aos: Representantes Legais e o Contador.

Este documenta foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas do Rio de Janeiro em 15/07/2020
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

NOME (Socio, Participante do ato ou 
Administrador):

JOAO PAULO DOS REIS NETO

Matrfcula da PJ: 6.101

Reconheqo como verdadeiras todas as informaqoes constantes neste documento, inclusive a 

autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade 

pessoal nos termos do art. 14 da Lei 13874/19 e art. 6° §4° do Provimento 62/2018 CGJ

publicado no DOJERJ de 20/12/18 pag. 42.

CRC n° 

NOME (Advogado):
RAFAEL SALEK RUIZ

OAB n° 94.228 UF RJ

verificador.iti.gov.br


ESTATUTO

CAPITULO I

DA ENTIDADE E SEUS FINS

Art. 2°. A CAPESESP possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 3°. A CAPESESP tem por objetivo:

I - instituigao e execu^ao de pianos de beneficios de carater previdenciario;

Art. 5°. A natureza da CAPESESP nao podera ser alterada, nem suprimidos os sens objetivos.

Art. 6°. O prazo de duragao da CAPESESP e indeterminado.

CAPITULO n

DOS MEMBROS

Art. 7°. Os membros da CAPESESP sao classificados em:

I - Patrocinadores;

II - Instituidores;

Pagina 1 de 13

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas do Rio de Janeiro em 15/07/2020 
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

II - constituicao de peculios que se pagarao na forma e condiqdes estabelecidas no 
Regulamento especifico;

§1°. Os beneficios previstos neste artigo serao fixados nos respectivos Regulamentos dos 
Pianos a que se referem, devidamente aprovados pelo Conselho Deliberativo.

§2°. Nenhuma prestaqao de carater previdencial ou assistencial podera ser criada sem que, em 
contrapartida, seja estabelecida a respectiva receita de cobertura.

Paragrafo unico - A reforma do Estatuto so se efetuara por proposta do Conselho Deliberativo 
e apos a ciencia do inteiro teor da proposta de alteracao pelos Participantes, Assistidos, 
Instituidores e manifestaqao expressa de concordancia dos Patrocinadores e do Orgao 
Regulador e Fiscalizador, nos termos da legisla^ao vigente.

RCPJ-RJ 15/07./2020-7
EDFJ55833ZSR
fl.: 2/14

CAPESESP
C<n»a di' c A-.-JstvacM Jts

Sccvldcrc do Fundacoc Nadocut de Sjudc

Art. 4°. A CAPESESP reger-se-a pelas Leis Complementares n°.s 108 e 109, ambas de 29 de 
maio de 2001, pelo presente Estatuto, bcm como pelas instrucoes e atos aprovados por sua 
administracao superior, respeitados os dispositivos regulamentares e normativos do Orgao 
Regulador e Fiscalizador.

Ill - manuten^ao de beneficios assistenciais a saude, observadas as disposicoes legais e 
regulamentares emanadas dos orgaos competentes.

Art. 1°. A Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundacao Nacional de Saude 
- CAPESESP, pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, instituida sob a forma de 
sociedade civil, e uma entidade fechada de previdencia complementar, multipatrocinada, de 
carater previdencial.

verificador.iti.gov.br


IV - Assistidos; e

V - Bcneficiarios.

SECAO I

DOS PATROCINADORES E INSTITUIDORES

SECAO II

DOS PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS E ASSISTIDOS

Art. 10. O participante e o assistido, em pleno gozo de seus direitos, poderao:

I - votar nas elei^oes da CAPESESP;

Art. 11. Sao deveres fundamentals dos participantes, assistidos e bcneficiarios:

I - zelar pelo bom nome da CAPESESP, prestigiando suas iniciativas;

custeio dos pianos de

CAPITULO III

DO PATRIMONIO E DO REGIME FINANCEIRO

SECAO I

DO PATRIMONIO

SUA FORMACAO E APLICACAO

II - ser votado para qualquer cargo, observadas as condiqoes contidas no art. 50 deste 
Estatuto.

Paragrafo unico. O beneficiario 
votado para qualquer cargo.
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III - Participantes;

Art. 9°. Podem vincular-se aos pianos de beneficios administrados pela CAPESESP, nos 
termos e condiqoes previstos neste Estatuto e nos respectivos Regulamentos, pessoas fisicas 
vinculadas aos Patrocinadores, aos Instituidores ou a propria CAPESESP.

em gozo de beneficio de prestacao continuada nao pode ser

II - contribuir mensalmente com a importancia devida, referente ao 
beneficios. nos termos dos respectivos regulamentos.

/

Art. 8°. Sao patrocinadores ou instimidores quaisquer pessoas juridicas que firmarem 
convenio de adesao com a CAPESESP, mediante aprovacao do Conselho Deliberativo.

Paragrafo unico. Para cada Plano ou grupo de Pianos de Beneficios sera constituido urn 
Conselho Consultivo, cuja composicao e atribuiqoes constarao do Regimento Intemo.
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Ill - rendimentos de aplicacoes financeiras de curto, medio e longo prazos;

IV - todos os seus bens moveis e imoveis;

V - joias dos participantes.

CAPITULO IV

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 16. A estrutura organizacional da CAPESESP e constituida dos seguintes orgaos:

I - Conselho Deliberativo;

II - Conselho Fiscal; e

III - Diretoria-Executiva.

SECAO I

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 15. Os bens patrimoniais dos Pianos de Beneficios administrados pela CAPESESP so 
poderao ser alienados on gravados mediante expressa autorizacao do Conselho Deliberativo.

I - contribui^oes dos patrocinadores, participantes e assistidos, estabelecidas nos respectivos 
regulamentos dos pianos de beneficios;
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Paragrafo unico. Para cada orgao sera adotado um Regimento Intemo, que sera aprovado pelo 
Conselho Deliberativo.

II - doacoes, legados, auxilios, subven^oes 
proporcionadas por pessoas fisicas ou juridicas;

0
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Art. 12. O patrimonio dos Pianos de Beneficios administrados pela CAPESESP e constituido 
de:

Art. 13. O patrimonio de cada Plano de Beneficios administrados pela CAPESESP devera 
permanecer segregado e em caso algum podera ter aplicagao diversa daquela estabelecida e 
aprovada pelo Conselho Deliberativo.
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Art. 17. O Conselho Deliberativo e o orgao responsavel pela defini^ao da politica geral de 
administra^ao da CAPESESP e de seus pianos de beneficios.

Art. 18. O Conselho Deliberativo compor-se-a de 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) 
suplentes, sendo metade eleita pelos participantes e assistidos e metade designada pelos 
patrocinadores.

Art. 14. A CAPESESP aplicara o patrimonio dos Pianos de Beneficios de acordo com as leis 
vigentes, visando sempre manter o poder aquisitivo dos capitals e a rentabilidade compativel 
com os imperativos atuariais dos pianos de custeio e a seguran?a desses investimentos, 
vedada qualquer distribuicao.

I

e contribui9oes de qualquer natureza
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§3°. A perda da condigao de integrante do quadro de pessoal do Patrocinador ou de 
participante inscrito nos pianos previdenciais da CAPESESP implica renuncia ao mandato do 
conselheiro designado e a perda da condicao de participante inscrito nos pianos previdenciais 
da CAPESESP implica renuncia ao mandato do conselheiro eleito.

§2°. Os conselheiros titulares e respectivos suplentes designados deverao pertencer ao quadro 
de pessoal dos Patrocinadores e ser participantes inscritos nos pianos previdenciais da 
CAPESESP ha pelo menos 2 (dois) anos.

Ill - o terceiro representante sera indicado pelo patrocinador que detiver o segundo maior 
numero de participantes vinculados a piano de beneficio previdenciario administrado pela 
Entidade, apurado no ultimo dia do mes civil anterior a data do vencimento do mandato do 
Conselheiro a ser substituido.

§2°. O membro do Conselho Deliberativo somente perdera o mandato em virtude de renuncia, 
de condenagao judicial transitada em julgado ou condenacao definitiva em processo 
administrativo disciplinar ou deixar de comparecer a 03 (tres) reunioes consecutivas ou a 05 
(cinco) altemadas no periodo de um ano, sem motive justificado.

§3°. Os patrocinadores indicarao os conselheiros de que trata o paragrafo anterior, no prazo de 
ate 30 (trinta) dias antes da data da posse.

§5°. Os representantes dos patrocinadores e respectivos suplentes serao designados conforme 
estabelecido abaixo:

I - o primeiro representante sera indicado pelo patrocinador que detiver o maior numero de 
participantes vinculados a piano de beneficio previdenciario administrado pela Entidade, 
apurado no ultimo dia do mes civil anterior a data do vencimento do mandato do Conselheiro 
a ser substituido;

II - o segundo representante sera indicado pelo patrocinador que detiver o maior patrimonio 
vertido para piano de beneficio previdenciario administrado pela Entidade, apurado no ultimo 
dia do mes civil anterior a data do vencimento do mandato do Conselheiro a ser substituido;

Art. 19. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo sera de 04 (quatro) anos, com 
garantia de estabilidade, permitida uma recondugao.

§1°. O Conselho Deliberativo devera renovar metade de seus membros a cada 02 (dois) anos, 
abrangendo Conselheiros eleitos e indicados.
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§1°. Os representantes dos participantes e assistidos e respectivos suplentes serao eleitos 
conforme processo eleitoral definido no Capitulo VI deste Estatuto.

§6°. Caso mais de um patrocinador preencha os criterios estabelecidos em cada um dos 
incisos do paragrafo quinto, tera preferencia na indicagao aquele que primeiro se tomou 
membro da CAPESESP.

§4°. Caso o Patrocinador nao indique os conselheiros no prazo estabelecido no paragrafo 
anterior, a indicacao sera facultada ao Patrocinador seguinte, observando-se a ordem 
sucessdria prevista no paragrafo quinto deste artigo, sem prejuizo do disposto no art. 24, 
inciso XXIV, do Estatuto.

verificador.iti.gov.br


I - nova eleicao na vacancia de Conselheiro titular eleito;

II - designagao de um dos suplentes eleitos para a substituicao.

§1°. O Presidente do Conselho tera tambem o voto de qualidade;

Art. 22. Os membros do Conselho Deliberative deverao atender aos seguintes requisites:

II - nao ter sofrido condenacao criminal transitada em julgado; e

Art. 24. Ao Conselho Deliberative compete:

I - definir a politica geral de administragao da entidade e de seus pianos de beneficios;

Art. 20. Na ocorrencia de vacancia do cargo de Conselheiro, assume o seu respectivo 
suplente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para o tempo de mandate que restar.

Pagina 5 de 13

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas do Rio de Janeiro em 15/07/2020
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Paragrafo unico. As reunioes de trabalho do Conselho Deliberative somente poderao ser 
instaladas com quorum minimo de 2/3 de seus membros e as deliberagoes serao tomadas por 
maioria simples de votos dos conselheiros presentes.

Art. 21. O Presidente do Conselho Deliberative sera escolhido pelos Conselheiros 
representantes dos Patrocinadores.

I - comprovada experiencia no exercicio de atividade na area financeira, administrativa, 
contabil, juridica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditoria;

§5°. Os mandates dos membros do Conselho Deliberativo se encerrarao em 30 de junho do 
quarto ano, podendo ser prorrogados, automaticamente, se necessario, ate a posse dos seus 
sucessores, a qual devera ocorrer no prazo de ate 30 (trinta) dias subsequentes ao termino dos 
mandates extintos.
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§2°. Quando da renovagao da metade dos componentes do Conselho, devera ocorrer nova 
eleigao para Presidente.

Art. 23. O Conselho Deliberativo reunir-se-a ordinariamente no ultimo mes dos trimestres do 
ano civil e, extraordinariamente, quando exigirem os interesses da CAPESESP, por 
convocagao do sou Presidente ou da maioria dos membros, sendo permitida, 
excepcionalmente, a realizagao de reuniao por meio de video ou teleconferencia, inclusive 
para a participagao de convidados.

Paragrafo unico. Inexistindo o respectivo suplente de conselheiro eleito, a criterio do 
Conselho Deliberativo, avaliado o tempo restantc de mandate, podera ser realizada:

III - nao ter sofrido penalidade administrativa por infragao da legislagao da seguridade social, 
inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico.

CAPESESP
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§4°. Caso ocorra uma das situagoes descritas no paragrafo segundo, bem como aquelas 
previstas no inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n.° 108/2001, competira ao 
Conselho Deliberativo apurar a irregularidade e aplicar a correspondente penalidade, inclusive 
perda de mandato, cientificando a ocorrencia ao orgao fiscalizador competente.
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Ill - decidir sobre admissao e retirada de patrocinadores e instituidores;

IV - aprovar a politica de investimentos;

VII - definir a forma de nomeacao e exoneracao dos membros da Diretoria-Executiva;

VIII - examinar, em grau de recurso, as decisoes da Diretoria-Executiva;

IX - deliberar sobre a remunerapao dos membros da Diretoria-Executiva;

XI - aprovar pianos de cargos e carreiras;

XII - aprovar o quadro de lotacao de pessoal;

XIII - aprovar o orcamento anual e suas eventuais alteracoes;

XIV - aprovar pianos de custeio dos respectivos pianos de beneficios;

legados com ou sem encargos para a
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VI - definir a forma de contrataqao de auditor independente, atuario e avaliador de gestao, 
observadas as disposicoes regulamentares aplicaveis;

X - estabelecer a remuneracao dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o 
mandate seguinte;

XIX - designar e destituir a qualquer tempo a Comissao Eleitoral, para a realizacao das 
eleicoes diretas para a escolha dos representantes dos participantes e assistidos que deverao 
integrar o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, e para Diretor-Presidente da Entidade;

XX - contratar, para sua assessoria c em carater eventual, serviqos especializados de terceiros, 
sem prejuizo das atribuicoes ordinarias da Diretoria-Executiva;

XVIII - elaborar e aprovar as normas gerais para realizacao de eleicoes diretas previstas neste 
Estatuto, bem como homologar seu resultado;

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas do Rio de Janeiro em 15/07/2020 
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V - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a cinco por cento dos 
recursos garantidores;

XV - aprovar relatorio anual, balan9o geral e prestacao de contas do exercicio financeiro, apos 
a devida apreciacao e parecer conclusive do Conselho Fiscal;

XXI - instituir, a seu criterio, auditoria interna que a ele se 
independente os controles intemos da CAPESESP;

reporte, para avaliar de maneira
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XVI - accitar doacoes, subvenedes, herancas ou 
CAPESESP;

o
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II - alterar o estatuto, regimentos e regulamentos dos pianos de beneficios, bem como a 
implantaqao e a extinqao deles;

XVII - aprovar a instalacao ou fechamento de escritorios, agencias, representacoes e 
quaisquer outros estabelecimentos da CAPESESP;
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XXIII - deliberar sobre a realizacao de consultas extraordinarias aos participantes e assistidos;

XXIV - decidir sobre casos omissos neste Estatuto e nos Regimentos Intemos.

SE^AO II

DO CONSELHO FISCAL

Art. 25. O Conselho Fiscal e o orgao de controle intemo da entidade.
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II - o segundo representante sera indicado, independentemente da indicacao prevista no inciso 
I, pelo patrocinador que deliver o maior montante patrimonial vertido ao piano de beneficio 
previdenciario administrado pela Entidade, apurado no ultimo dia do mes civil anterior a data 
do vencimento do mandate do Conselheiro a ser substituido;

I — o primeiro representante sera indicado pelo patrocinador que detiver maior numero de 
participantes vinculados a piano de beneficio previdenciario administrado pela Entidade, 
apurado no ultimo dia do mes civil anterior a data do vencimento do mandate do Conselheiro 
a ser substituido;

§3°. Os patrocinadores indicarao os conselheiros de que trata o paragrafo anterior, no prazo de 
ate 30 (trinta) dias antes da data da posse.

§4°. Caso o Patrocinador nao indique os conselheiros no prazo estabelecido no paragrafo 
anterior, a indicacao sera facultada ao Patrocinador seguinte, observando-se a ordem 
sucessdria prevista no paragrafo quinto deste artigo, sem prejuizo do disposto no art. 24, 
inciso XXIV, do Estatuto.

§5°. Os representantes dos patrocinadores e respectivos suplentes serao designados conforme 
estabelecido a seguir:

§1°. Os representantes dos participantes e assistidos e respectivos suplentes serao eleitos 
conforme processo eleitoral definido no Capitulo VI deste Estatuto.

Paragrafo unico. A alteracao do Estatuto e de Regulamentos, prevista no inciso II, devera ser 
aprovada tambem pelos Patrocinadores, nos termos da legislagao vigente.
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XXII - assegurar o custeio de defesa de dirigentes e ex-dirigentes, empregados e ex- 
empregados da CAPESESP, em processos administrativos e judiciais, decorrentes de ato 
regular de gestao, estabelecendo as condicoes e limites para esta fmalidade;

Art. 26. O Conselho Fiscal compor-se-a de 04 (quatro) membros titulares e 04 (quatro) 
suplentes, sendo metade eleita pelos participantes e assistidos e metade designada pelo 
Patrocinador.

§2°. Os conselheiros titulares e respectivos suplentes designados deverao pertencer ao quadro 
de pessoal dos Patrocinadores e devem ser participantes inscritos nos pianos previdenciais da 
CAPESESP ha pelo menos 2 (dois) anos.

verificador.iti.gov.br


I - nova eleicao na vacancia de Conselheiro titular eleito;

II - designate de um dos suplentes eleitos para a substituipao.

§2°. O Presidente do Conselho tera tambem o voto de qualidade.
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Art. 27. O mandate dos membros do Conselho Fiscal sera de 04 (quatro) anos, vedada a 
recondugao.

§1°. O Conselho Fiscal devera renovar a metade de sens membros a cada 02 (dois) anos, 
abrangendo conselheiros eleitos e indicados.

§1°. Em caso de empate a votacao sera repetida mais uma vez e persistindo o impasse 
prevalecera a condicao de mais idoso.

§5°. Os mandates dos membros do Conselho Fiscal se encerrarao em 30 de junho do 
quarto ano, podendo ser prorrogados, automaticamente, se necessario, ate a posse dos sens 
sucessores, a qual devera ocorrer no prazo de ate 30 (trinta) dias subsequentes ao termino dos 
mandates extintos.

Art. 28. Na ocorrencia de vacancia do cargo de titular assume o respective suplente, no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias, para o tempo de mandate que restar.

Art. 29. O Presidente do Conselho Fiscal sera escolhido pelos Conselheiros representantes dos 
participantes e assistidos.

Paragrafo unico. Inexistindo o respectivo suplente de conselheiro eleito, a criterio do 
Conselho Deliberativo, avaliado o tempo restante de mandato, podera ser realizada:

RCPJ-RJ 15/07/2020-7
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§3°. Quando da renovagao da metade dos componentes do Conselho, devera ocorrer nova 
eleigao para Presidente.

§4°. Caso ocorra uma das situagoes descritas no paragrafo segundo, bem como aquelas 
previstas no inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n.° 108/2001, competira ao 
Conselho Deliberativo apurar a irregularidade e aplicar a correspondente penalidade, inclusive 
perda de mandato, cientificando a ocorrencia ao orgao fiscalizador competente.
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§6°. Caso mais de um patrocinador preencha os criterios estabelecidos em cada um dos 
incisos do paragrafo quinto, tera preferencia na indicagao aquele que primeiro se tomou 
membro da CAPESESP.

§3°. A perda da condigao de integrante do quadro de pessoal do Patrocinador ou de 
participante inscrito nos pianos previdenciais da CAPESESP implica renuncia ao mandato do 
conselheiro designado e a perda da condigao de participante inscrito nos pianos previdenciais 
da CAPESESP implica renuncia ao mandato do conselheiro eleito.

§2°. O membro do Conselho Fiscal somente perdera o mandato em virtude de renuncia, de 
condenagao judicial transitada em julgado ou condenagao defmitiva em processo 
administrativo disciplinar ou deixar de comparecer a 03 (tres) reunides consecutivas ou a 05 
(cinco) altemadas no periodo de um ano, sem motive justificado.

verificador.iti.gov.br


II - nao ter sofrido condenacao criminal transitada em julgado; e

§2°. Os pareceres do Conselho serao obrigatoriamente registrados em ata.

Art. 32. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar os atos financeiros do Conselho Deliberativo e da Diretoria-Executiva;

III - examinar os livros e os documentos financeiros, a escritura^ao e a contabilidade;

IV - aprovar os balancetes mensais e as dcmais demonstracoes contabeis;

VI - apontar eventuais irregularidades, sugerindo medidas saneadoras;

SE^AO HI

DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Art. 34. A Diretoria-Executiva compor-se-a de 04 (quatro) membros:

I - Diretor-Presidente;

II - Diretor de Administracao;
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Art. 33. A Diretoria-Executiva e o orgao responsavel pela administracao da CAPESESP, em 
conformidade com a politica de administragao tragada pelo Conselho Deliberativo.

VII - contratar, para sua assessoria e em carater eventual, servigos especializados de terceiros, 
sem prejuizo das atribuigoes ordinarias da Diretoria-Executiva.

V - emitir parecer conclusivo sobre o balango geral, relatorio e prestagao de contas elaborados 
pela Diretoria-Executiva, para aprovagao do Conselho Deliberativo;

II - emitir, semestralmente, relatorios de controles intemos que contenham, no minimo, 
conclusdes dos exames dos recursos garantidores dos pianos, recomendagoes sobre eventuais 
deficiencias com o estabelecimento de cronograma de saneamento;

§1°. As deliberagoes serao tomadas por maioria simples de votos, observada a composigao 
plena do Conselho.

Ill - nao ter sofrido penalidade administrativa por infragao da legislagao da seguridade social, 
inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico.

I - comprovada experiencia no exercicio de atividade na area financeira, administrativa, 
contabil, juridica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditoria;

RCPJ-RJ 15/07/2020-7 , 
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Art. 30. Os mem bros do Conselho Fiscal deverao atender aos seguintes requisites:

Art. 31. O Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente uma vez por mes e, 
extraordinariamente, por convocagao de seu Presidente ou da maioria dos seus membros, 
sendo permitida, excepcionalmente, a realizagao de reuniao por meio de video ou 
teleconferencia, inclusive para a participagao de convidados.
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Art. 41. Os membros da Diretoria-Executiva deverao atender aos seguintes requisites:

II - nao ter sofrido condenacao criminal transitada em julgado;

IV - ter formacao de nivel superior.

Art. 42. Aos membros da Diretoria-Executiva e vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador ou no instituidor;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade;

Paragrafo unico. Os demais membros da Diretoria-Executiva serao indicados pelo Diretor- 
Presidente e nomeados pelo Conselho.

Art. 39. Compete ao Diretor-Presidente representar a CAPESESP, ativa e passivamente, em 
juizo ou fora dele, podendo, em nome da Entidade, nomear ou destituir procuradores.

Art. 40. 0 Diretor-Presidente designara 01 (um) dos Diretores como seu substitute legal em 
suas faltas e impedimentos temporarios.

Ill - nao ter sofrido penalidade administrativa por inffagao da legislacao da seguridade social, 
inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico; e
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III - Diretor Financeiro; e

RCPJ-RJ 15/07/2020-7 
EDFJ55833ZSR 
fl.: 11/14

I - comprovada experiencia no exercicio de atividade na area fmanceira, administrativa, 
contabil, juridica, de fiscalizacao, seguridade, atuarial ou de auditoria;

Art. 36. A exonerapao do Diretor-Presidente dar-se-a em reuniao do Conselho Deliberativo 
exclusivamente convocada para essa finalidade, com quorum pleno e com no minimo 05 
(cinco) votos favoraveis.

Paragrafo unico. A destituipao de qualquer dos demais membros da Diretoria-Executiva dar- 
se-a por proposta do Diretor-Presidente ao Conselho Deliberativo, em reuniao exclusivamente 
convocada para essa finalidade, com quorum pleno e por maioria simples de votos.

Art. 37. O mandato da Diretoria-Executiva sera de 04 (quatro) anos, encerrando-se em 30 de 
junho do quarto ano.

Art. 38. Na hipotese de vacancia do cargo de Diretor-Presidente, se o periodo restante do 
mandato for igual ou superior a 12 (doze) meses, em no maximo 30 (trinta) dias, havera novo 
processo eletivo, para cumprimento do periodo restante. Em sendo inferior a 12 (doze) meses, 
assumira o substitute designado de conformidade com o Art. 40 ou, a criterio do Conselho 
Deliberativo, havera novo processo eletivo.

Art. 35. O Conselho Deliberativo dara posse ao Diretor-Presidente, eleito pelos participantes e 
assistidos.

IV - Diretor de Previdencia e Assistencia.
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SECAO IV

UNIDADES REGIONAIS

CAPITULO V

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

I - para a Diretoria-Executiva, dos atos dos prepostos ou empregados;

II - para o Conselho Deliberativo, dos atos da Diretoria-Executiva.

CAPITULO VI

DO PROCESSO ELEITORAL
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§3°. Concluida a apuracao, a Comissao Eleitoral devera apresentar ao Conselho Deliberative, 
no prazo maximo de 05 (cinco) dias, Relatorio Final manifestando-se sobre a regularidade do ‘ 
processo eleitoral.

§1°. A destituicao de qualquer dos membros da Comissao Eleitoral dar-se-a a qualquer tempo, 
em reuniao do Conselho Deliberativo exclusivamente convocada para essa finalidade.

Paragrafo unico. Os recursos serao decididos pelo nivel competente, no prazo maximo de 15 
(quinze) dias, sob o risco de passar a vigorar o efeito suspensivo.

Art. 45. Cabera interposigao de recursos dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciencia oficial 
do ato, sempre que houver risco imediato de conseqiiencias graves para a CAPESESP ou para 
o recorrente:

IV - ao longo do exercicio do mandate prestar services a instituicoes integrantes do sistema 
financeiro.

RCPJ-RJ 15/07/2020-7 
EDFJ55833ZSR 
fl.: 12/14

Art. 44. Em cada Estado, por proposigao da Diretoria-Executiva ao Conselho Deliberativo, 
podera ser criada uma Unidade Regional para exercer, no ambito local, as atividades da 
CAPESESP.

§2°. Havendo necessidade, a Comissao Eleitoral podera requisitar servigos de terceiros, 
previamente autorizados pelo Conselho Deliberativo.
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III - integrar o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade, apos o termino de mandate na 
Diretoria-Executiva, enquanto nao tiver suas contas aprovadas; e

Art. 46. O processo eleitoral, a se realizar de 2 (dois) em 2 (dois) anos para renovagao dos 
Conselhos, e de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos para escolha do Diretor-Presidente, no mes de 
maio, sera conduzido por uma Comissao Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo, 
composta no maximo por 05 (cinco) membros que detenham a condigao de participante ativo 
ou assistido.

Art. 43. A aprovagao pelo Conselho Deliberativo, sem restrigdes, do balango das contas da 
Diretoria-Executiva, com parecer favoravel do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, 
eximira os diretores de responsabilidade, salvo verificagao de erro, fraude ou simulagao.
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CAPITULO VII

DAS DISPOSiqdES GERAIS

Art. 54. Os membros do Conselho Deliberativo nao serao responsaveis pelas obriga^oes que 
contralrem em nome da CAPESESP, em virtude de ato regular de gestao, respondendo, 
porem, civil e penalmente por violagao de lei e deste Estatuto.

Art. 53. As fimsoes desempenhadas em cargo de dire^ao na CAPESESP, por servidores 
cedidos, serao consideradas para todos os efeitos, como as exercidas nos patrocinadores.

Art. 55. Aos membros dos Conselhos e da Diretoria-Executiva da CAPESESP e vedado 
participar de qualquer ato como interessados, procuradores ou intermediarios em que esta seja 
parte, exceto no exercicio regular de atribuicoes de sua competencia, ou para exercer direito 
decorrente de sua condicao de participante ou assistido.

Paragralb unico. O disposto neste artigo nao 
Patrocinadores e Instituidores.

Art. 56. A CAPESESP e vedado efetuar quaisquer operacoes comerciais e financeiras com 
empresa ou sociedade que tenha como diretor, gerente, acionista majoritario ou procurador, 
qualquer de seus Conselheiros, Diretores e funcionarios.

A r
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Art. 52. Para seu funcionamento a CAPESESP contara com quadro proprio de empregados 
ou, quando necessario, com servidores cedidos pelos Patrocinadores, desde que ressarcidos os 
custos correspondentes.
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Art. 47. O Conselho Deliberativo estabelecera as normas eleitorais em regulamento proprio.

Paragrafo unico. Nao poderao integrar os orgaos colegiados, ao mesmo tempo, participantes 
ou assistidos que guardem entre si relaqao decorrente de uniao estavel e de parentesco 
consanguineo ou afim ate o segundo grau, inclusive.

se aplica as relaqoes entre a CAPESESP e seus
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Art. 48. As normas referentes ao process© eleitoral deverao ser amplamente divulgadas aos 
participantes e assistidos com antecedencia minima de 30 (trinta) dias do prazo para o infeio 
das inscricoes dos candidatos.

Art. 49. A inscricao e votaqao dos candidatos serao realizadas por meio de chapas, nas quais 
constarao o nome do Diretor-Presidente, quando for o caso, e os nomes dos titulares e de seus 
respectivos suplentes para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Art. 50. Somente poderao concorrer aos cargos eletivos os participantes ou assistidos inscritos 
nos pianos previdenciais da CAPESESP, ha no minimo 02 (dois) anos, e que atendam aos 
requisitos estabelecidos nos incisos I a III dos artigos 22 e 30 e 1 a IV do artigo 41 deste 
Estatuto.

Art. 51. Concluida a apuracao, o resultado sera submetido a homologaqao previa do Conselho 
Deliberativo, que devera deliberar no prazo maximo de 05 (cinco) dias apos a entrega do 
Relatorio Final da Comissao Eleitoral.
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CAPITULO vm

DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2017.

Hi
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Art. 59. As altera^des deste Estatuto vigorarao a partir da aprovacao do orgao publico 
competente.

Rodolfo P. de Moraes 
OflcMI
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Art. 57. O Regimento Intemo de cada orgao da estrutura organizacional e outros atos 
normativos que regulamentem materias estatutarias deverao ser aprovados pelo Conselho 
Deliberativo e encaminhados para conhecimento do Orgao Fiscalizador competente.
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------
Carlos Luiz Barroso Junior 

Presidente

tv

Art. 58. Fica assegurado aos atuais membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como 
aos da Diretoria-Executiva o direito de permanecerem em sens cargos ate o termino de seus 
respectivos mandatos tendo em vista terem sido empossados, apos o cumprimento de todos os 
requisitos previstos no Estatuto vigente na ocasiao.
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ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) *****

NUMERO DE INSCRIQAO
30.036.685/0001-97
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
65.41-3-00 - Previdencia complementar fechada

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURlDICA 
399-9 - Associacjao Privada

ENDEREQO ELETRONICO
presidencia@capesesp.com.br

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

LOGRADOURO
AV MARECHAL CAMARA

CEP
20.020-080

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

TELEFONE
(0021)2821-201

NUMERO
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COMPLEMENTO
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DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
03/11/2005

DATA DE ABERTURA 
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PORTE
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UF
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TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CAPESESP

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

SITUAQAO ESPECIAL ********
DATA DA SITUAQAO ESPECIAL ********
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DIB
na

MARISA ALBUQUERQUE MENDES 
Representante da Uniao Federal

LUCIANA PEREIRA DIOGO 
Secretaria da Mesa

..... Matricula 
de 20.........

EDUARDO ZIMMER SAMPAIO 
Presidente da Mesa 

Presidente da Casa da Moeda do Brasil

......Matricula 
de 20.........

Esp/NB.
■/.................../•

Esp/NB../. /•

Esp/NB.•/. /•
J em 

implanta?ao/reativa;ao do 
com DIB em

mantido na APS

I em 
implantaijao/reativacao do 

com DIB em
mantido na APS

................................................... /....
Assinatura de ciencia do(a) segurado(a) Data da ciencia 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agenda da Previdgncia Social:.........................................................
Enderefo:............... ...................................................... ......................
Municipio:.........................................................UF:.................CEP:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDeNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE L1CENCIAMENTO

COMUNICADO DE REAGENDAMENTO
INCAPACIDADE POR DECISAO JUDICIAL

Assunto: REAGENDAMENTO DE PERICIA M^DICA

A DlRETORA DE LICENClAMENTO. no uso das atribui$3e$ que lhe confere o art. 
33, inciso I, da Lei Complementar n« 109, de 29 de main de 2001, e art. 22, inclso I, allnea 
"a", do Anexo I: do Decteto n« 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as 
manlfestatdes tecnlcas exaradas no Processo n« 44011.004393/2019-18, resolve:

Art. 19 Aprovar as alterafoes propostas para o estatuto da entidade Caixa de 
Previdencia e Assistencia dos Servidores da FundafSo Nacional de Saude - CAPESESP, nos 
termos do supracitado processo.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicajao,

ANA CAROLINA BAASCH

Neste ato. o segurado fica convocado para se submeter aos procedimentos 
relatives ao programa de reabilitacao profissional, , tendo Avaliaijao socioprofissional 
agendada para o dia ......./........ /............ , as ....................h, no endere^o abaixo Indicado.

Ao comparecer, solicitamos a apresentacSo dos seguintes documentos:
a) documento de identifica?ao com foto (RG e/ou CTPS);
b) carteira de Trabalho;
c) comprovante de endere^o;
d) comprovante de escolaridade;
e) carteira Nacional de Habilita;ao (mesmo se vencida);
f) documenta$ao medica que disponha em relafao a i 

exames, atestados, receitas, etc.).
Havendo impedimento justificado (caso fortuito ou de for;a maior) para 

comparecimento a pericia medica, o segurado ou seu representante legal, ate a data 
agendada, devera solicitar remarcap5o na APS

Cabe ressaltar que o nao comparecimento na data agendada implicard em 
suspensao/cessa;ao do beneficio, conforme previsao contida no art. 71 da Lei no 8.212/91 
c/c art. 101 da Lei 8.213/91 e arts. 46 e 77 do Decreto 3.048/99.

Atenciosamente,
Servidor ............................................................... Matricula ..............................................
Local..................... de .............................. de 20...........
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agenda da Previdencia Social:.
Enderepo: .
Municipio:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agenda da Previdencia Social: 
Endere?o . 
Municipio:

Atenciosamente.
Servidor ................... ........................................... Matricula
Local, .................  de .............................. de 20...........
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agencia da Previdencia Social:
Endereco:...................
Municipio:............... .

Assinatura de ciencia do(a) seRurado(a) Data da ciencia 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 
Agencia da Previdencia Social: 
Endereijo: . 
Municipio:

Ao(A) Sr.(a): ...................................................................................................
Esp/NB:.........................................................................................................
Tendo em vista impedimento justificado (caso fortuito ou forpa maior) para 

seu comparecimento a pericia medica agendada para o dia ......./........ /........... ...
informamos que, por sua solicita?ao, o exame medico pericial foi reagendado para o dia 
...... /........./.............. as ............h, no endere^o indicado abaixo.

Ao comparecer. solicitamos a apresentaijao dos seguintes documentos:
a) documento de identificafao com foto (RG e/ou CTPS);
b) documentacao medica que disponha em rela?ao a doenca/lesao (laudos, 

exames, atestados, receitas. etc.).
Cabe ressaltar que o nao comparecimento na data agendada implicara na 

cessa$5o do beneficio. 
Servidor.....
Local.............

As dez boras do dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2020, no Centro Cultural 
Museu da Casa da Moeda do Brasil, situado na Praija da Repiiblica, 26, Rio de Janeiro 
- RJ. realizou-se a Assembleia Geral Extraordinaria, sendo a Uni3o, acionista 
controladora. 3 qual pertence a integralidade do Capital Social da Casa da Moeda do 
Brasil - CMB, representada pela Procuradora da Fazenda Nacional, Dr^ Marisa 
Albuquerque Mendes, a quern, foram conferidos poderes de representa^ao, por meio 
da Portaria PGFN n9 17, de 26 de junho de 2019, publicada no DOU de I9 de julho 
de 2019; o Presidente da Casa da Moeda do Brasil, Dr. Eduardo Zimmer Sampaio, que 
presldiu os trabalhos da Mesa nesta Assembleia; a Dr*. Luciana Pereira Diogo, 
advogada empregada da CMB, que os secretariou; Registrada a presenja da 
Procuradora da Fazenda Nacional em livro proprio e atendido o quorum de instalafao 
da assembleia geral, deu-se andamento aos trabalhos. Preliminarmente, a 
representante da Uniao votou pela lavratura da ata pelo rito sumario, na forma do art. 
130. e seus paragrafos, da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a omissao 
das assinaturas na publica;ao. Passou-se a ordem do dia, lida pelo Sr. Presidente da 
Casa da Moeda do Brasil: Ordem do Dia. Materia Extraordinaria: 1 - Elei;ao de 
membro para o Conselho de Administra^ao, conforme previsto no inciso V do artigo 
12 do Estatuto Social da CMB. Dada a palavra a Procuradora da Fazenda Nacional, 
proferiu veto pela elei;3o, como membro do Conselho de Administrafao da CMB, na 
qualidade de representante do Ministerio da Economia, ja devidamente aprovado pelo 
Comite de Elegibilidade da CMB, de LUIZ FERNANDO BOTELHO DE CARVALHO, 
brasileiro, divorciado, servidor publico da Camara dos Deputados, inscrito no CPF sob 
o n? 443.498.741-00, portador de identidade n? 755.375-SSP-DF, residenle e 
domiciliado na SHIS QI 29, conjunto 7, casa 12 - Lago Sul, CEP 71.685-270, Brasilia, 
para substituir e completar a gestao de Maria Betania Goncalves Xavier (Oficio SEI n? 
52226/2019/ME, de 29 de outubro de 2019 - Nota Tecnica SEI ns 2369/2019/ME - 
Processo n® 10113.100640/2019-13), que se encerrara em 15 de maio de 2021;. 
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presen^a de 
todos. encerrou os trabalhos, suspendendo a sessao para a lavratura da presente Ata. 
Reaberta a sessao, esta foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Mesa e pela Sra. 
Procuradora da Fazenda Nacional.

__ _______ , I em
implanta?ao/reativai;ao do

em
APS

COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL 
MM. Juiz,
Apresentamos a comprovaijao do cumprimento da decisao judicial em rela?ao 

ao(a) Autor(a) ................................................. com lmplanta;3o/reativa;So do beneficio de
auxilio-doenca, Esp/NB........................................, com DIB em ............/............/............   DIP
em....../........ /............. que seri mantido na APS............................................................................

Informamos que o segurado (autor) podera ser convocado, a qualquer 
momento, para submeter- se a avaliafao da permanencia das condi?oes ensejadoras da 
implantacao/reativafSo de seu beneficio, nos termos do § 4o do art. 43 da Lei 
8.213/91.

Atenciosamente,
Servidor.............................................................Matricula.......................................... ....... .
Local....................  de ................. ............ de 20...........
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agencia da Previdencia Social:. 
Endereco:. 
Municipio:

COMUNICADO DE ABANDONO
Assunto: Suspensao do beneficio
Ao(A) Sr.(a): ......... ...... ..................................................................................
Esp/NB:.........................................................................................................
Informamos que seu beneficio foi suspense nesta data por abandono ao 

Programa de Reabilitacao Profissional do INSS, em conformidade com o Art. 77 do RPS 
(Decreto 3.048/99).

O beneficio suspense podera ser reativado desde que o interessado apresente, 
no dia____________ as_______________ . justificativa documental que comprove motivo
de forfa maior e/ou caso fortuito para o nao cumprimento do Programa de Reabilitacao 
Profissional e restar comprovada a persistencia ou agravamento da situacao que ensejou 
a incapacidade desde a data da concessao do beneficio, observada a prescricao 
quinquenal (§29, Art 316 da Instrucao Normativa 77 INSS/PRES - 21/01/2015 e Art. 31 da 
Portaria MPS 548 - 13/09/2011).

No caso de nao apresentados/comprovados motives para o restabelecimento 
do beneficio, o mesmo sera cessado na data da suspensao (§39, Art 316 da Instrucao 
Normativa 77 INSS/PRES - 21/01/2015).

Atenciosamente,
Servidor
Local, ...

ANEXO IV

COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL COM CESSA^AO DO 
BENEFICIO CONDICIONADA A AVALIAQAO MEDICO PERICIAL

Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL 
MM. Juiz, 
Apresentamos a 

relacao ao(a) Autor(a) 
beneficio de auxilio-doenca, 
........ /........ I......... DIP em.

Documento assmado dlgitalmente conforme MP n« 2.200-2 de 24/08/2001. ICP 
que mstitui a Infraestrutura de Chaves Publlcas Brasllema ICP-Brasll. BF*aH

Neste ato, o segurado flea convocado para reallzacao de pericia medica no dia 
.......I........I............ , as ....................h, no endereco abaixo indicado, quando deverao 
apresentados os seguintes documentos:

a) documento de identificacao com foto (RG e/ou CTPS);
b) documentatSo medica que disponha em relacao h doenja/lesao (laudos, 

exames, atestados, receitas, etc.).
Havendo impedimento justificado (caso fortuito ou de forja maior) para 

comparecimento a pericia medica, o segurado ou seu representante legal, ate a data 
agendada, dever^ solicitar remarca;5o na APS.

Cabe ressaltar que o nao comparecimento na data agendada implicara em 
suspensSo/cessacao do beneficio, conforme previsao contida no art. 71 da Lei no 8.212/91 
c/c art. 101 da Lei 8.213/91 e arts. 46 e 77 do Decreto 3.048/99.

Atenciosamente.
Servidor ...............................................................
Matricula ..............................................
Local, .................  de ..............................  de 20..........
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agencia da Previdencia Social:
Enderefo:.
Municipio:

COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL REABILITACAO 
PROFISSIONAL 

Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL 
MM. Juiz, 
Apresentamos a comprovaqao do cumprimento da condenafao judicial 

relaqao ao(a) Autor(a) ................................................. com i—. .........
beneficio de auxilio-doenfa, 
.......... ./............/............. DIP em.

comprova?ao do cumprimento da condenaqao judicial
.............................................. com implanta?3o/reativacao

com DIB
mantido na

COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL COM IMPEDIMENTO 
DE FIXACAO DE DCB 

Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL 
MM. Juiz, 
Apresentamos a comprova^ao do cumprimento da condena;5o judicial 

relapao ao(a) Autor(a) ................................................  com i—
beneficio de auxilio-doen;a, 
........... /............/........... DIP em.

DIB
na

http://www.in
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IrnprimirVoltar

Validade: 14/07/2022 a 12/08/2022

Certificagao Numero: 2022071401020830940207

Informagao obtida em 15/07/2022 10:23:25

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificagao 
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Certificado de Regularidade do FGTS 
-CRF

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao 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 situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

30.036.685/0001-97
CAIXA PEC ASSIST PREVID SERVID FUND SERV SAUDE PUBLICA
AV MARECHAL CAMARA 160 6 E 7 ANDARES / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20020-080

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos 
referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagbes com o 
FGTS.

Inscrigao: 
Razao Social: 
Enderego:

CAfXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

http://www.caixa.gov.br


A aceitaQao desta certidao esta condicionada a verifica^ao de sua autenticidade na Internet, nos 
endereQos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Nome: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO
NACIONAL DE SAUDE
CNPJ: 30.036.685/0001-97

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 07:28:42 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 27/11/2022.
Cbdigo de controle da certidao: C781.11C2.6717.5E61
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DMDA ATIVA DA UNIAO

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes de 
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de 
certificagao da regularidade fiscal.

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


IDENTIFICAQAO DO REQUERENTE

CAD-ICMS : Nao inscritoCPF / CNPJ : 30.036.685/0001-97

EMITIDA EM: 23/06/2022 15:33

VALIDA ATE : 21/09/2022

Certidao emitida com base na Resolupao SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAQOES

2. A aceitapao desta certidao esta condicionada a verificacjao de sua autenticidade na internet, no endere?o: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidao nao se destina a atestar debitos do imposto sobre transmissao "causa mortis" e doagao, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Quaiquer rasura ou emenda invalida este documento.

1. Esta certidao deve estar acompanhada da Certidao da Divida Ativa, emitida pelo orgao proprio da Procuradoria Geral do Estado. nos termos da 
Resolupao Conjunta SEFAZ/PGE n" 33/2004.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL N“ 2022.1.2389069-3

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS - CND

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informapdes registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que. 
ate a presente data, NAO CONSTAM DEBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado. ressalvado o direito de a Receita 
Estadual cobrar e inscrever as dividas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

NOME / RAZAO SOCIAL : **••••••*••• •'•••*

http://www.fazenda.rj.gov.br


PROCURADORTA GERAL DO ESTADO

CERTIDAO NEGAT1VA DE DEB1TOS EM DIVIDA AT1VA

A certidao negativa de Divida Ativa e a certidao negativa de ICMS on a certidao para nao coniribuinte do ICMS somente terao validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados aprcsentados nesta certidao basciam-se cm pesquisa realizada a partir do CPF on CNPJ fomccido no momcnto da aprescntaijao do requerimcnto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar debitos que viereni a ser apurados posteriormente a emissao da presente certidao.

Para maiores informa^des: littps://pge.ri.gov.br/divida-ativa

Emitida cm 29/04/2022 as 15:38:06.4

A aceita<?ao desta certidao esta condicionada a verifica^ao de sua autenticidade na INTERNET, no endereQo: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade- 
fiscal

CODIGO CERTIDAO: QCGG.5140.5011.51)80
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 29/04/2022, as 14:37:59.9

Esta certidao tern validade ate 26/10/2022. considerando 180 (cento c oitenta) dias apos a pesquisa cadastral realizada na data c bora acima. conformc arligo I 1 da 
Resolucao n” 2690 de 05/10/2009.

RAZAO SOCIAL: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVID DA FUND NAC1ONAL DE SAUDE 
CNPJ: 30.036.685/0001-97 INSCRIQAO ESTADUAL: ISENTO

Certifico que. em consulta ao Sistema da Divida Ativa no dia 29/04 2022, em referencia ao pedido 86230/2022 NAO CONST A DEBITO INSCRITO cm Divida 
Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

littps://pge.ri.gov.br/divida-ativa
https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
N° AUTENTICAQAO 7619631440

EFAZENDAMUNICIPAL DESECRETARIA

ORGAO F/SUBTF/CIS-3PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAQAO E FISCALIZAQAO 908922022CONTROLE

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

NOME / RAZAO SOCIAL / ENDEREQO

RJ

INSCRIQAO MUNICIPALCNPJ

0.092.731-730.036.685/0001-97

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIQOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022. HORA: 10:43:36

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas. conforme art. 5°-A, da Resolucao SMF N0 1.897.

OBSERVAQOES

CERTIFICA-SE que, ate a presente data, em relapao ao contribuinte acima qualificado, nao ha auto de infrapao, nota de 
lanpamento, parcelamento, debito confessado em pedido de parcelamento ou nota de debito pendentes de pagamento 

integral, ou debito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletronico, vencidos e nao pagos. Fica, entretanto, 
assegurado ao Municipio o direito de cobranpa de qualquer debito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no 
que diz respeito as penalidades cabiveis previstas na legislagao em vigor. A presente certidao, valida para todas as 
inscripoes sediadas no Municipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros digitos do CNPJ ou ao CPF 
acima, serve como prova perante qualquer orgao publico ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedipao.

Certidao expedida com base na Resolupao SMF n° 1897, de 23/12/2003 e alterapoes posteriores.

O presente documento nao certifica inexistencia de debitos do Imposto sobre Servipos de Qualquer Natureza declarados 

pelo contribuinte no ambito do Regime Especial Unificado de Arrecadapao de Tributes e Contribuipoes devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo 
Simples Nacional nos ultimos 5 (cinco) anos, a presente certidao devera ser complementada por certidao de situapao fiscal 
fornecida pela Receita Federal do Brasil.

F-M '■ W

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NAC
AVNMAL CAMARA 000160 AND 6 7 
CENTRO RIO DE JANEIRO 20020-080

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina eletronica da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, na internet, no enderepo (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome:

contados da datadias,

no

na

aos

PODER JUDICIARIO 
JUSTI^A DO TRABALHO

Duvidas e sugtscdes: cndt§t st.j us.br

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO 
NACIONAL DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 30.036.685/0001-97 
Certidao n°: 18802735/2022 
Expedioao: 13/06/2022, as 14:19:06 
Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedipao.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificaqao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justipa do Trabalho quanto as obrigaqdes 
estabelecidas em sentence condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente . 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por 
disposipao legal, contiver forga executive.

Certifica-se que CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob 
o n° 30.036.685/0001-97, NAO CONSTA como inadimplente no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapao 
a todos os seus estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

http://www.tst.jus.br
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secAo i 173diArio oficialQUARTA-FEIRA, 4 JAN 1984

eOKOWIA N9 1.608, DE 02 DE JMffiXHO DE 198£

Contratos, Editais e Avisos

EXTRATO DE COOTRATO- 0,09820

I

SECRETARIA GERAL
Comissaq Permanente de Ljcitaffies

PORTARIA NO 1..6O7, DE 02 DE* JANEIRO DE L984

088591AB967S61

Rio de Janeiro, 1 de dezembri 1.

i.69

..Cr$ 1.022.280,00

..Cr$ 1.460.400,00

Ministerio da Previdfincia 
e AssistSncia Social

0,09756

0,09697

(IN 15.136 de 03-01-84 - Cx| 24.000,001

MLMSTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 

Departamento' Geral de Administrav<o

Divisfio do Material e Patrimfinio

. (b a < 
ue afpr^s

Rwilo'f
dew 

■^4 ntado.

TfiNCIA SOCIAL, 
inciso VII, di 
vists a mani£<

para calculo das presea£oes nonsais 
> 6 a 36 neses, do valor doe ‘

Caixa de
Servijos de Saudc Pubjica, conforme consta das expossjoes de-fls. 'Ml/ 
257 do supraroencionado processo. a.) Jofran Frejat.
(Of. n« 252/84)

. 0 SECRETARIO-GBHAL DO MINISTERIO DA PRSVIDENCIA E 
ASSISTENLIA SOCIAL, no.uso da Coapetencia tine lhe fol delegada no itera 
1, inciso VJI. da Portaria p’ 5.026 de 29 de junho de 1982. e tendo en 
vista a^MirSfestagao^da^Seerecaria da Previdencla Conplementar no Pro

ft Comlssao Perreanonte de ilcltafoes do Hlnlaterlo das 
Relapoas Exteriores fax publico aos intereasados qUe fare, reailzar 
nos teriros_do artigo 127, do Dsczeto-Lel 200/67, Tonada da precoa .pa
ra aquislgao de material eletrico.

O Edital o especificagqas da referida Tomada de Precoa 
encontran-se expostos no Quadro da Avisos sltuado no andar .terreo do 
Bloco Administrativo do Ministerio das Relagoes Exteriores em Brasi - 
lia/DF., onde as copies poderao aer obtidaa da segunda a saXta-feira, 
das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 boras.

P22 - 0,10671

F23 - 0,10519

F24 - 0,10 384

Pjj - 0,10263

F26 - 0,10155

F2? - 0,10058

F2a - 0,099-70

P29 - 0,09891

WILSON CESAR PASSOS 
Secrotario Substitute

IM 2J58 - Total: RS 8,83
vhtf|is://www3.tjrj.jus.br/8ltapubllco

Lun eouirdo Lima d« 9outt.
Emolumentos: RS 6.25 - TJ+Fundo-
Selo: EDZS23528-AKP - Consults ei

Tomada de Precos nV 01/84.
AVISO

MINISTERIO DA JUSTIO 
Departamento de Admmistra^Mo 

' EXTMTO DE COMTMTO-

^SPEC1 £: AJutte qua fazes entre si o Ministerio da Justica e a Ffraa 
REVI5A0 - Sarvijos Serais Ltda.
~~TlJXo^eTo®ada de PreVosOn9ii*l/83l>e^,, conier*,S*B e Mjieiji-zapao.

A ^aspesa correrii a conta do proorana de traba- 

lh» OSZOZTOPTTTio^elesiento de-daspesa 3.I.3.2.
VALOSDOCOHTRAiO: CrJ 300.000.000,00 (trezentos Bilboes d» cruzeiros) 
tartsbO: NV 02 /a*, de 02.01.1984, no valor da Crj 200.ooo.ooo/X>

.DAIA DA' SKIOrUHA: 02.01.1984.
,K5jTOi W1VWfnrsttrio da Justipa - Joao Oscar Henriques -Dlretor Ge. 
■FaTW-DeparUMnCo de Adeinistrapio. Pels Fjraa REyiSXO. - Services Ge 
rail Ltd^. - Sr. Oosiingos Ribeiro Goncalves - Oiretor Coeerci*-!. . ~

(N? 15.135 da 03-01-84 - Cr» 18.000,00) 

Departamento de Policia Federal ' •

CrJ 868.910,00
Cr$ 1.241.300,00

....Cr? 1.09 3.820,00

.....Cr* 1.562.600,00

0 SECRETARIO-GERAL DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIS- 
:.-.L, no uso da coapetencia que Jhe £oi delegada no tstji 1, 
da Portaria n’ 3.026 de 29 de Junho de 1982.' n tendo- ea 

-zeatacao da Secrntaria de Previdoncia Conplementpr .no ..pre- 
cesso MPAS r>» 301.832/79-, resolve:

PORTARIA NO 062, DE 28 DB DBZEMBRO DE 1933

ies-irio, n* 134. Ceni-o - CEP; 2^41^02
. TsJafon,.; js

■ /epi. i aSteSgE)

X 12“ OFICiO BE nota:
1 .gEQRn CASTRO 1

’k- ■r

de fl»-. 40,734 do supraaeticidnado processo. ;af)aJo£ran-Frejat.

0 -SBCHBTARIO t® SERVrCOS DE TEUSCOMUNICAQOES DA SECRETARIA GE 
HAL DO MINISTERIO DAS COMVNICAQOSS, no uao das atribuipoes que lhe confe 
re a Portaria n9 323, de lb de dezombro de 1980, do Secretdrlo-Geral des 
te HlnistSrio, resolve:

Fixer cs fatorqs 
dentes ao flnanciaraento ’ 
tiClpa^io finance!: 
blico, a seren ess;
Fs - 0,22358 

F7 - 0,19936 

Fg - 0,18135 

F, - 0,16748 

F10- 0,15651 

Fxl“ 0,14764 

F12- 0,14035 

P13- 0,13428

PORTABIA NV 061, DE 28 DE DK2EMBRO DE 1983

o secretXrio de servicos de telecomunicac<5es da secretaria-ge 
RAL DC MINISTERIO CAS COMONICAGOES, no uso das atribuiqoes quo lhe con 
fere a postaria nV 323, de 10 do derambro de 1980, do. Secretario-Geral 
deace Ministerio, resolve:
1. Autorizar as Prestadoras do Servlgo Tele ford eo Publico do Eg.
tado do Rio Grande do Sul a receberem no 19 (prlmeiro) trinestre de 
1984, dos promitentes-assinantes, na integral!cacao a vista, os valores 
de participagao-finanoeira abaixo, references aos grupos de loaalidades 
constltuldos pels Portaria nO 058 de 28 da dezatibro da 1983.

GRUPO I
Residencial.
Nao Residencial e Tronco...
SRVPO II

Residsaoial-j... ..................
Nao Residencial e Tronco...
GRUPO III

Residencial.  
Sao Rosidancial o Tronco...
GRWO IV

Res idencial Cr? 766.710,0 0 
Hao Rasidencial e Tronco. Crl 1.095. 300,00

' ''5. Determiner que os valores de participagao-finaneeira possam
ear racebidos a.prazo e que sejam aplleados os- fstores para cJlculo das 
prestagoes isenaals flxados trimextrataante.por csta Secrutaria, tendo 
en vista o-disposto no item 5.3 da Norma 08/76, aprovada pels Portaria 
Ministerial n9 1.361, .<3<s 15 de dezet&ro da 1976, coa a radagao dada pe 
la Portaria Ministerial nV 868, de 09 de novembro de 1979.

3. RevOgar as disposlgoes esi contrario.

WlXSON CfiSAR PASSOS 
Secretarlo Substitute

P30

P31 -

F32 -

P33 - 0,09645

F34 - 0,09597

F3S - 0,09553
F36 - 0,09514

Laraento. da 6 a 36 aeses, do valor dos contratos do ; 
•Ira Jos proaitentes-assinantes do Service Telefonico 
isinados no 19 trimestre de 1934.

F14 - 0,12916

E15 - 0,12479

Fls - 0,12X04

P17 - 0,11780

F1S 0,11497

F19 - 0,11250

F20 - 0,11033

Fjj - 0,10841-

ESPECIE: Terno de Contrato firriatlo entre o Departsnento de Policia Fe- 
deral e a firms CXHTEL - Conatrugoes Esportivas Ltda.
OBJETQ: Construgao dp alanbrado, pintura a iluaiinacao da quadra de espor 
tes do off no Setor Policial Sul.
LICITAgAO: Convlte n9 86/B3-CL/DPF, de 16/12/83.
CrH> 1^0''ORGAMENTARXO: A despesa correri a conta do prograaa de trabal|4o 
06301743.378 - Construgao e Instalagao dp Unldades Regionals, no elemeh- 
to de despasa 4.1.1.0.
VALOR DO CONTRATO: Cr8 15.690.670,00 (quinze milhops, seiscentos e noven 
ta mil, seiscentos e setenta cruzeiros).
EMPENHO: N9 00835/83 de 16.12.83
VH^NCiA: de 12 (doze)-dias, conpraendendp o periodo de inicio e ternino 
cos seevigos.
DATA DA PUBLICA;AO: Ate 12 de Janeiro de 1.984.
DATA DA ASSiMXtoRA: '23.12.83
XSgTTO'ifalo Beaartamento de Policia Federal - Moacyr Coelho - Oiretor - 
Gpral. Pela CINTEL - Construgoas Esportivas Ltda. - MSrclo de Oliveira 
Hoken - Oiretor.

is://www3.tjrj.jus.br/8ltapubllco
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Estatuto da Entidade
Data da Aprovavao:
Data Inicial de Vigencia:
Data Final de Vigencia:
Arquivo do Estatuto disponivel?
Quadro Comparative disponivel?
Analise Tecnica disponivel?
Tipo do Documento
Numero do Documento:
Data do Documento:

Pertll da Entidade
Codigo:
Sigla:
FundamentaQao Legal:
Tipo:
Patrocin i o Predominante:
Qtd. Max. de Diretores Executives:
Qtd. Max. de Consclheiros Fiscais:
Qtd. Max. de Consclheiros Deliberativos:
Situa^ao:
Qualificacjao Quanto ao Numero de Pianos:
Data de Autorizavao:
Data de Inicio do Funcionamento:
Data de Encerramento:
Numero do Proccsso de Criapao:
Expediente de Comunicapao de 
inicio de Funcionamento:
Outros Documentos disponivel?

Informapoes Basicas
CNPJ:
Numero do Processo:
Razao Social:

Nome Fantasia:
Naturcza Juridica PREVIC:
Data de Cadastro:

30.036.685/0001-97
00000.003018/3219-79
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO
NACIONAL DE SAUDE
CAPESESP
PRIVADA
18/06/2008

20.020-080
AV MARECHAL CAMARA 160 S/633A637 E 733 A 737

13/01/2022
13/01/2022

0118-4
CAPESESP
EC 108/EC 109
FUNDAQAO
PUBL1CA FEDERAL
4
4
6
NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
MULTIPLANO
04/01/1984
01/01/1985

Sim
Sim
Sim
PORTARIA PREVIC
24
13/01/2022

Ende repo
CEP:
Enderepo:
Numero:
Complcmcnto:
Bairro:
Municipio:
Estado:
Pais:
Tclefone:
Fax:
E-mail:
Site:
Obscrvapoes:

PREVIDENCIA SOCIAL
~ SUPEIWNTfiNDfNCIA NACIONA4. OE 
PREVlOFNCiA COMPIEMENTAR PREVIC

CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
BRASIL
21 3479-1200
21 - 2240-6459
PRESIDENCIA@CAPESESP.COM.BR
www.capesesp.com.br

mailto:PRESIDENCIA@CAPESESP.COM.BR
http://www.capesesp.com.br


Item 5.5

Quanto a proposta

EDITAL 001/2022

Palmital - PR

CAPESESP



CAPESESP

PROCESSO DE SELE^AO PARA CONTRATAQAO DE EFPC

DECLARACAO

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

A Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude - 
CAPESESP declara, para os devidos fins de direito instaurado pelo Municipio de Palmital, a 
inexistencia de fatores impeditivos supervenientes, bem como que nao se encontra 
impedida ou suspensa, mesmo que temporariamente, nem foi declarada iniddnea para 
contratar com o Poder Publico ou participar de licitagbes, nos ultimos 03 (tres) anos, e que 
nao se encontra sob interveng:ao, falencia, dissolugao ou liquida^ao.

PROCESSO SELETIVO 001/2022 PREFEITURA DE PALMITAL

PROPOSTA TECNICA

Juliana Martinho Busch
Diretora de Previdencia e Assistencia, no Exercicio da Presidencia
Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Funda^ao Nacional de Saude 
30.036.685/0001-97

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 6? e 7^ andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br

http://www.capesesp.com.br


autentique

Pagina de assinaturas

Juliana Busch

Signatario
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CAPESESP

PROCESSO DE SELE^AO PARA CONTRATAQAO DE EFPC

PROCESSO SELETIVO N2 001/2022 PREFEITURA DE PALMITAL

PROPOSTA TECNICA

Ao

Grupo de Trabalho

Ref.: Processo Seletivo N5 001/2022

Prezados Senhores,

A Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundag:ao Nacional de Saude - 

CAPESESP^ fundada em 18 de junho 1958 e estabelecida como Entidade Fechada de 

Previdencia Complementar, em 02 de Janeiro de 1984, domiciliada na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a Av. Mai. Camara, 160 - 6? e 75 andares, registrada sob 

o numero 0118-4, junto a Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar, vem 

por meio desta, apresentar proposta para atuar como gestora do Plano de Beneficios dos 

servidores efetivos do Municipio de Palmital - PR.

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatdrio e seus 

anexos inteirando-nos de todas as condigbes para a elaborate da presente proposta.

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 62 e andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
Pg.1/11

Como sera demonstrado nesta Proposta, a CAPESESP, que tern histdrico de mais de 60 anos 

de presta^ao de services para servidores publicos, possui sdlida experiencia na 

administra^ao de pianos de beneficios previdenciais, atuando desde 1984, tendo como 

Patrocinadora a entao Funda^ao SESP, que atualmente e a Funda(;ao Nacional de Saude - 
FUNASA.

http://www.capesesp.com.br


1. CAPACITAQAO TECNICA

Fator: Experiencia da Entidade

b) Ativo Total da CAPESESP (em milhoes) em 31/12/2021: 685,29

c) Quantitative de participantes em 31/12/2021: 28.810

15,65% 
9,23% 
9,84% 
9,90% 
5,74%

61,24% 
10,03%

Fator: Governan^a
a) Instancias de Governang:a de carater consultivo ou deliberative e nao obrigatorio

Alem das instancias obrigatorias, a estrutura de governan^a da CAPESESP conta ainda com 

Comissao de Etica, Comite de Investimentos e Conselho Consultivo do Plano Assistencial 

(instancia equiparada ao Comite de Plano), todos aprovados pelo Conselho Deliberative e 

com atribuigoes e funcionamento estabelecidos em Regimento Interno.

A previsao da constituigao de Comites de Pianos (na estrutura da CAPESESP denominados 

Conselhos Consultivos), com a atribuigao de subsidiar as demandas oriundas do respective 

Plano ou grupo de Pianos, consta do Estatuto da Entidade (art. 8g, paragrafo unico). Para o 

Plano a ser oferecido aos servidores da prefeitura de Palmital sera criado urn Conselho 

Consultivo, cujas atribuigoes, composigao e funcionamento serao detalhados no respective 

Regimento Interno. Os Regimentos Internos dos orgaos colegiados da CAPESESP podem ser 

acessados em https://www.capesesp.com.br/normas-institucionais-nova.

o
CAPESESP

b) Auditoria Interna

A autorizagao para contratagao de Servigos de Assessoramento esta prevista o § I5, do art. 

45 da CGPC 13, de 01/10/2004, que estabelece principios e regras praticas de governanga e

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Funda^ao Nacional de Saude
Av. Mai. Camara, 160 - 69 e 7? andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
Pg. 2/11

a) Rentabilidade acumulada nos ultimos 5 anos 

Ano Rentabilidade ao ano 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 

Acumulada 
Media

A rentabilidade acumulada no periodo e de 61,24%, equivalente a 10,03% ao ano.

https://www.capesesp.com.br/normas-institucionais-nova
http://www.capesesp.com.br


CAPESESP

29 anos

22 anos

Forma?ao AcademicaCargo/Fun^ao

Como ferramenta de controles internos, a CAPESESP conta com Sistema informatizado de 

Gestao Baseada em Riscos que prove ferramentas destinadas a assegurar o cumprimento 

tempestivo de obrigagoes tanto regulamentares (externas) como internas.

Joao Paulo dos 
Reis Neto

Daniela Ribeiro 
Lambertini

Membro da 
Diretoria- 
Executiva

Diretora de 
Administragao

Diretor- 
Presidente

Tempo de 
Experiencia em 

Previdencia 
Complementar

Os processos de gestao de riscos e controles internos da entidade sao avaliados, 

semestralmente, pelo Conselho Fiscal da Entidade e validados pelo Conselho Deliberative, a 

quern compete decidir sobre as providencias que eventualmente devam ser adotadas.

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 69 e 75 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200-www.capesesp.com.br
Pg.3/11

1981 - 1986 - Graduagao em Medicina - 
Universidade Federal do Maranhao.
1987 -1990 - Especializagao em Clinica Medica - 
Hospital Souza Aguiar/RJ e Cardiologia - Institute 
Nacional de Cardiologia/RJ.__________________
1990 - 1994 - Faculdade de Direito Paulista - 
Institute Toledo de Ensino.
2003 - Especializagao em Previdencia Publica - 
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro - UERJ.
2004 - Especializagao em Pianos Privados de 
Assistencia a Saude - Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.
2005 a 2006 - Pds-graduagao lato sensu em Direito 
Civil e Direito Processual Civil - Escola Superior de 
Advocacia do Rio de Janeiro - ESA/RJ.
2009 a 2010 - Pos-graduagao lato sensu em Direito 
Publico - Universidade Gama Filho/RJ.

Todos os processos relatives as atividades assistenciais e previdenciais sao executados com 

o uso de sistemas informatizados do tipo ERP e toda a comunicagao interna e externa, de 

carater institucional ou normativo, obedece a regras formais e e controlada por sistema 

informatizado. A execugao de processos de auditoria e supervisao sao determinados pela 

Presidencia e conduzidos por profissionais especificos, alem da auditoria externa que e 

realizada anualmente.

c) Qualificagao e experiencia da Diretoria-Executiva 

controles internos a serem observados pelas entidades fechadas de previdencia 

complementar - EFPC e tambem nos arts. 24, XX e 32, VII, do Estatuto da CAPESESP.

http://www.capesesp.com.br


8 anos

36 anos

2. CONDICOES ECONOMICAS DA PROPOSTA

a) Taxa de Carregamento: 3,00%

Flavio Teixeira 
Gives

A escolha do Diretor-Presidente e por elei^ao, realizada entre participantes e assistidos, e a 

posse e dada pelo Conselho Deliberative. Os demais membros da Diretoria-Executiva 

passam por urn processo seletivo, sao indicados pelo Diretor-Presidente e nomeados pelo 

Conselho Deliberative. A comprova^ao da experiencia da Diretoria-Executiva consta do 

Anexo I.
d) Anos de experiencia da CAPESESP

A Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude - 

CAPESESP foi fundada em 18 de junho 1958 e foi autorizada a funcionar como EFPC pela 

Portaria ng 1.608 de 02/01/1984, publicada no Diario Oficial da Uniao de 04/01/1984 (Anexo 

II), na mesma data da instituigao do seu primeiro piano de beneficios previdenciais. Conta, 

portanto, com mais de 38 anos de experiencia.

Observa-se que a taxa de carregamento incidira sobre a soma das contribuigoes dos 

participantes e dos patrocinadores.

Juliana 
Martinho 

Busch

2.1. Forma de custeio para a administragao do piano por meio de taxas de 

administragao e de carregamento

1995 - 2000 - Graduagao - Faculdade Tecnico 
Educacional Souza Marques - Escola de 
Medicina/RJ.
2001 - 2002 - Pds-graduagao em Medicina 
Interna/Clinica Medica pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.
2001 - 2003 - Pds-graduagao - Servigos de 
Endocrinologia do Hospital dos Servidores do Estado 
-1nstituto de Pds-graduagao Medica Carlos 
Chagas/RJ._____________________ __________
1982 - 1986 - Graduagao em Ciencias Econdmicas - 
Faculdade de Ciencias Politicas e Econdmicas do Rio 
de Janeiro.

Diretora de 
Previdencia e 
Assistencia;

ARPB

o
CAPESESP

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 62 e 7? andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
Pg.4/11

Diretor
Financeiro;

AETQ

Todos os Diretores Executives sao certificados pelo Institute de Certificagao Institucional e 

dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS e foram habilitados para o exercicio da fungao 

pela Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - PREVIC. Os atuais 

mandates da Diretoria findam em 2024.

http://www.capesesp.com.br


CAPESESP

participantes.

Diferen^a

3.952

840.147360.000
21,1%1.539.597 412.4901.952.087480.000

Carreg x Adm - saldo hipotetico

Saldo TxAdm— Saldo TxCar

b) Taxa de Administragao: 0,00%

Nao havera cobranQa de Taxa de Administra^ao.

30 anos
40 anos

453.648
985.123

157.580
415.450 38.198

144.976

c) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em rela^ao ao 

total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021: 0,61%

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000

Saldo Tx.
Adm

Diferen^a 
% 

2,4% 
8,4% 
14,7%

Saldo Tx. 
Carreg 
161.531

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saiide
Av. Mai. Camara, 160 - 69 e 75 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
Pg.5/11

10 anos
20 anos

A incidencia combinada de taxa de carregamento e taxa de administra^ao e ainda mais 

gravosa para a forma^ao de poupan^a previdenciaria.

0 quadro e o grafico abaixo representam os resultados da simula^ao do acumulo de 

poupan^a de um participante hipotetico com contribui^ao com valor presente de 

R$1.000,00, rentabilidade real de 6% a.a. e taxa de carregamento de 3% comparada com 

taxa de administrag:ao de 1% a.a.

Tempo de Soma das 
contribui$ao contribui$oes 

120.000 
240.000

Quanto a este item, considera-se adequado mencionar, que a op^ao pela cobran^a 

exclusivamente da taxa de carregamento se da, pelo entendimento de que a cobran^a de 

taxas de administrate, por mais baixas que sejam, prejudicam de forma importante a 

formagao do patrimdnio previdencial que resultara nos beneficios a serem pages aos

http://www.capesesp.com.br


f) Necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo patrocinador

Nao sera solicitado pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador.

3. PLANO DE BENEFICIOS

Fator: Suporte para a Implantagao do Plano

Divulga^ao no site da CAPESESP;

Folders de Divulga^ao;

A CAPESESP entende que a Comunica^ao e uma aliada na estrategia de qualquer negocio e 

vital para o relacionamento da Entidade com os seus publicos de interesse, por isso, ha 23 

anos conta com uma Assessoria de Comunica^ao Social (ACS) que possui uma equipe interna 

e o apoio externo de uma agencia de comunica^ao. Pede-se licen^a para apresentar 

integralmente as a^oes que visam o atingimento do publico-alvo.

Integrando a estrategia de divulga^ao do Plano serao adotadas as seguintes a^oes, 

eventualmente com a participagao do Ente Patrocinador:

S Divulgag:ao no site do Ente Federativo ou intranet, bem como nos demais canais de 

comunica^ao interna do Patrocinador;

a) Canais e recursos ofertados para a implanta^ao do Plano e para atingimento do 

publico-alvo e canais de comunica^ao e atendimento dos participantes

Identidade visual exclusive - sera criada uma identidade visual exclusiva para o Plano 

ofertado aos Entes Federativos;

Hospedagem de ambiente de acesso exclusive os servidores de Palmital no Site da 

CAPESESP;

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 69 e 79 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
Pg. 6/11

0
CAPESESP

d) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em rela^ao ao 

numero participantes/assistidos em 31/12/2021: R$ 142,04

e) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em rela^ao as 

receitas administrativas acumuladas em 2021: 0,98%

Cartazes para fixa^ao no ambiente interno do Ente Federativo;

J Cartilha de perguntas e respostas sobre o piano e seus beneficios - Disponivel por meio 

fisico e ou eletronico;

http://www.capesesp.com.br


Divulgagao no Facebook;

Divulga^ao no Instagram;

Abaixo sao listados os canals de atendimento disponibilizados aos Participantes e Assistidos:

J Telefone - Central de Relacionamento com os Associados pelo 0800 979 6191:

E o canal de atendimento direto aos participantes dos pianos de beneficios previdenciais. 

Atende tambem aos beneficiaries do Capesaude, que e o piano de saude gerido pela 

CAPESESP. Funciona 24 boras por dia, 7 dias da semana, inclusive aos sabados, domingos 

e feriados.

WhatsApp - (21) 99527-1794 ou (21) 97497-2510 - A CAPESESP utiliza esta ferramenta 

para se comunicar com seus beneficiaries, prestar informa^oes e para responder 

duvidas.

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 65 e 79 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
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■/ E-mail - Fale com a CAPESESP: E urn canal de atendimento eletronico para obter 

informa^bes, fazer sugestoes, elogios ou reclamaQbes a respeito dos services 

assistenciais e previdenciais oferecidos pela Entidade. Para utiliza-lo, basta informar os 

dados no formulario e encaminhar a mensagem no link 

https://servicos.capesesp.com.br/fale conosco/index.php . A resposta da Entidade e 

enviada diretamente para o e-mail do participante.

J Divulgagao no Boletim "Conexao" - Principal informativo da CAPESESP, digital desde 

2020, com periodicidade bimestral;

J Simulador de Calculo de Beneficios e de Contribui^bes disponibilizado no ambiente de 

rede do Patrocinador ou no S/te da CAPESESP na internet;

Mensagens eletrbnicas (e-mails marketing) criadas pela CAPESESP, a serem enviadas aos 

servidores pela area de gestao de pessoas do Ente Federative;

Contato ativo com os servidores pela Central de Relacionamento com os Associados, 

apbs formaliza^ao do termo de confidencialidade de dados pelas partes;

0
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Divulgagao por meio de reunibes (virtuais e/ou presenciais), com apresenta^bes sobre o 

Plano.

http://www.capesesp.com.br
https://servicos.capesesp.com.br/fale_conosco/index.php


J Atendimento presencial:

J Atendimento eletronico (chat):

J Assistente Virtual (chatbot):

S Ouvidoria:

S Site da CAPESESP - Services on line:

A Central de Relacionamento e acessivel, tambem, por meio de contato online com 

nossos atendentes. 0 acesso ao canal esta na pagina principal do site da CAPESESP 

(www.capesesp.com.br).

No Escritdrio Regional da CAPESESP em Curitiba, situado na Rua Humberto Carta, 96, 

Hugo Lange.

A Ouvidoria tern como meta a proposigao da mudan^a nos processes internes, e ligada 

diretamente ao Diretor-Presidente da Entidade e trabalha de forma autonoma. Possui 

a$ao preventiva e corretiva. Este e o canal de atendimento em segunda instancia para 

receber solicitagoes, sugestbes e reclama^bes a respeito dos services de previdencia e 

de assistencia oferecidos pela Entidade. Pode ser acessada pelo formulario eletronico 

(https://servicos.capesesp.com.br/ouvidoria/) ou pelo canal de voz (21) 3906-3533 

(segunda-feira a sexta-feira, das 9h as 16h).

A CAPESESP disponibiliza informatjbes e services diretamente no seu site institucional na 

internet (www.capesesp.com.br).

Plataforma digital - Aplicativo Proprio - Aplicativo mobile da CAPESESP - Gratuito, 

dispom'vel nas plataformas IOS e ANDROID, por meio do qual o participante pode 

acompanhar seu piano de forma rapida e segura, requerer beneficios, fazer download 

de formularios e envio de documentos, verificar saldos e extratos de reserva de 

poupanga e de contribui^bes, dentre outros.

0
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Canal de autoatendimento, destinado a sanar as duvidas mais frequentes, de forma 

automatica. Entretanto, caso a duvida nao seja sanada, ha a opgao de falar com urn de 

nossos atendentes. 0 acesso ao canal esta na pagina principal do site da CAPESESP 

(www.capesesp.com.br).

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 6^ e 72 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
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•S Canal de Denuncias:

b) Plano de Educa$ao Previdenciaria

Plano de Educa^ao Previdenciaria - Nao continues

• Cursos disponiveis por tempo determinado;

• Palestras disponiveis por tempo determinado.

Plano de Educa^ao Previdenciaria - Com dura^ao continuada

• Cursos disponibilizados de forma permanente;

• Palestras acessiveis de forma permanente;

Para o atendimento institucional aos patrocinadores a CAPESESP disponibiliza a estrutura da 

Presidencia, mais especificamente representada pelo Gabinete da Presidencia que pode ser 

acessado pelo e-mail presidencia@capesesp.com.br e pelo telefone 21-3479-1200.

• Ferramentas relativas ao tema, como por exemplo, planilha de or^amento 

domestico.

• Informa^oes gerais sobre o tema, periodicamente atualizadas, com tematicas 

especificas sobre o Plano destinado aos Entes Federativos;

• Ciclos programados de palestras com profissionais da area de educa^ao financeira 

e previdenciaria, a serem ministradas em ambiente virtual proprio;

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 

Av. Mai. Camara, 160 - 62 e 79 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 
Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br
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A CAPESESP possui em seu Site uma area dedicada exclusivamente a educapao financeira e 

previdenciaria (https://www.capesesp.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria), onde 

sao disponibilizados os seguintes conteudos:

A CAPESESP disponibiliza em seu site urn canal de denuncias seguro e confiavel para os 

Participantes e Assistidos auxiliarem na identifica^ao e solu^ao de problemas que 

entendam passiveis de denuncia. Para que se sintam respaldados e seguros ao utilizar, o 

canal garante a autonomia, a confidencialidade e o sigilo e permite denuncias andnimas 

e o acompanhamento do andamento da demanda, acessivel no link 

(https://servicos.capesesp.com.br/atendimento/denuncia/).

mailto:presidencia@capesesp.com.br
http://www.capesesp.com.br
https://www.capesesp.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria
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Fator: Beneficios de Risco

A Parcela Adicional de Risco sera garantida pela contrata^ao de companhia seguradora.

• Beneficio por Invalidez, a ser percebido pelo Participante em forma de renda mensal nao 

vitalicia, resultante do seii saldo de contas;

• Beneficio por Morte de Participante ou de Assistido, a ser percebido pelos Beneficiaries 

do Participante ou Assistido em forma de renda mensal nao vitalicia, resultante do seu 

saldo de contas;

• Beneficio por Invalidez, a ser percebido pelo Participante em forma de renda mensal nao 

vitalicia, resultante do seu saldo de contas acrescido de indeniza^ao paga por 

seguradora;

• Beneficio por Morte de Participante ou de Assistido, a ser percebido pelos Beneficiarios 

do Participante ou Assistido em forma de renda mensal nao vitalicia, resultante do seu 

saldo de contas acrescido de indeniza^ao paga por seguradora.

Os beneficios de risco serao apurados tendo por base o montante das reservas acumuladas 

em nome do participante ou assistido, quando da ocorrencia dos eventos de invalidez ou 

morte, conforme o Regulamento do Plano.

Considerando que os eventos de invalidez ou morte podem vir a ocorrer em momento inicial 

da formagao da poupan^a previdenciaria, sera facultado ao participante o custeio, por meio 

de contribui^ao especifica, da Parcela Adicional de Risco a qual tern por objetivo 

complementar o montante existente na reserva, visando urn beneficio mensal maior.

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 6^ e 72 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 

Tel.: (21) 3479-1200 - www.capesesp.com.br 
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Alem do beneficio programado de aposentadoria, a ser percebido pelo Participante em 
forma de renda mensal nao vitalicia, o Plano oferece a cobertura dos seguintes beneficios 

de risco:

a) Beneficios de risco oferecidos pelo Plano

Para atender ao objeto do Edital a CAPESESP propoe a celebra?ao de Convenio e Adesao ao 

Plano CAPESESP Multi Entes Federativos, estruturado na modalidade de Contribui^ao 

Definida e com a previsao de multipatrocinio, visando tornar possivel o custeio 

administrativo baixo, de forma a privilegiar a formagao de poupanga dos participantes.

http://www.capesesp.com.br
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b) Quantidade de beneficios de risco oferecidos ao Participante: 4 (quatro)

DADOS DA PROPONENTE

NOME: CAPESESP

RAZAO SOCIAL: Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Funda^ao Nacional de Saude

CNPJ N2; 30.036.685/0001-97

TELEFONE: (21) 3479-1200 - R. 220

E-MAIL: dbp@capesesp.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 22/10/2022

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

ENDERE^O COMPLETO: Avenida Marechai Camara, 160 - 69 e 72 andares - Centro - Rio de 
Janeiro/RJ Cep.: 20020-080

Juliana Martinho Busch

Diretora de Previdencia e Assistencia, no Exercicio da Presidencia

Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude 
Av. Mai. Camara, 160 - 65 e 79 andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ Cep.: 20020-080 
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Plano ou Plano de Beneficios - Conjunto de direitos e obrigagoes reunidos no Regulamento com o

3

Entidade ou EFPC - Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Funda^ao Nacional de 
Saude - CAPESESP.

Pamela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante ou Assistido junto a 
sociedade seguradora, por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante ou Assistido, 
destinado a compor a Conta de Participante nos casos de invalidez ou morte do Participante ou a 
Conta de Assistido no caso de morte do Assistido.

Patrocinador - O ente federative e seus respectivos poderes regularmente constituidos que 
aderirem a este Plano, mediante celebragao de convenio de adesao.

Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do 
Patrocinador, com informagbes para subsidiar sua opgao pelos institutes do Autopatrocinio, do 
Beneficio Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.

Fundo Administrative - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela 
Entidade na administragao do Plano.

Indice do Plano - Indexador utilizado para refletir a varia^ao monetaria nos beneficios do Plano. 0 
IPCA - fndice de Pre?os ao Consumidor Amplo.

0
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Cota ou Cota patrimonial - Fraqao do patrimonio atualizada pela rentabilidade dos investimentos, 
que permite apurar a participa^ao individual de cada urn no patrimonio total do piano de beneficios.

Diretoria-Executiva - Orgao responsavel pela administra^ao da Entidade e dos pianos de 
beneficios, observada a politica geral tragada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no 
Estatuto Social.

GLOSSARIO

Assistido - Participante ou Beneficiario em gozo de beneficio de prestagao continuada previsto no 
Regulamento.

Autopatrocinio - Institute legal que faculta ao Participante a manutengao do pagamento de sua 
contribuigao e a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneragao recebida, de 
modo a permitir a percepgao futura de beneficios nos niveis anteriormente previstos, observado o 
Regulamento.

Beneficiario - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de 
recebimento de beneficios em decorrencia de seu falecimento.

Beneficio Proporcional Diferido - Institute legal que faculta ao Participante, em razao da cessagao 
do vinculo funcional com o Patrocinador, a interrupgao de suas contribuigbes para o custeio do 
Beneficio de Aposentadoria e da Pamela de Risco, optando por receber, em tempo future, urn 
beneficio quando do preenchimento dos requisites exigidos.

Conselho Deliberativo - E a instancia maxima da Entidade, responsavel pela definigao das politicas 
e estrategias, dentre as quais a politica geral de administragao da Entidade e de seus pianos de 
beneficios, conforme disposto em seu Estatuto Social.

Convenio de Adesao - Instrumento que formaliza a relagao contratual entre os patrocinadores e a 
entidade fechada de previdencia complementar, vinculando-os a urn determinado piano de 
beneficios.



CAPITULO I - DA FINALIDADE

Paragrafo unico. 0 Plano e estruturado na modalidade de Contribuigao Definida.

CAPITULO II - DOS MEMBROS

Art. 2° Sao membros do Plano:

I - o(s) Patrocinador (es);

II - os Participantes;

III - os Assistidos; e

IV - os Beneficiarios.

4

Art. 1° Este Regulamento tern por finalidade instituir o Plano CAPESESP Multi Entes Federativos, 
doravante denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Caixa 
de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundagao Nacional de Saude - CAPESESP, doravante 
denominada Entidade.

Teto do RGPS - Valor correspondente ao limite maximo dos beneficios do Regime Geral de 
Previdencia Social.

Termo de Opgao - Documento por meio do qual o Participante exerce opgao pelos institutes do 
Autopatrocinio, do Beneficio Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condigoes 
previstas no Regulamento.

Regulamento do Plano ou Regulamento - Documento que define os direitos e obrigagoes dos 
membros do Plano.

Plano de Custeio - Instrumento no qual e estabelecido o nivel de contribuigao necessario para o 
custeio dos beneficios e das despesas administrativas do Plano.

CAPESESP 
objetivo de pagar beneficios previdenciarios aos seus participantes e beneficiarios, mediante a 
constituigao de reservas decorrente de contribuigoes do Patrocinador e dos Participantes e pela 
rentabilidade dos investimentos.

Portabilidade - Institute legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de 
entrar em gozo de beneficio, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu 
direito acumulado no Plano para outro piano de beneficios de carater previdenciario operado por 
entidade de previdencia complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido 
piano.

Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuigoes e, se for o caso, sobre 
o valor dos beneficios de prestagao continuada do Plano, para fins de custeio das despesas 
administrativas da Entidade com o Plano.

Resgate - Institute legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu 
desligamento do Plano, nas condigoes previstas no Regulamento.

Salario de Participagao - Valor da remuneragao ou subsidio do Participante sobre o qual incidem as 
contribuigoes ao Plano, conforme definido no Regulamento.

Taxa de Administragao - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, 
para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.



I

II

I

II

III - servidores publicos nao ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
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Art. 5° Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiario em gozo de beneficio de prestagao 
continuada assegurado pelo Plano.

§ 3g Os Participantes Ativos Facultativos nao terao direito a contrapartida de contribuigao do 
Patrocinador.

§ 4Q Os Participantes Ativos Facultativos serao enquadrados como Participante Ativo Patrocinado 
na hipbtese de atendimento as condigbes do § I9 deste artigo.

§ 29 Sao Participantes Ativos Facultativososservidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, 
e que atendam pelo menos uma das seguintes condigbes:

I - admitidos no servigo publico apbs o inicio de vigencia do correspondente regime de 
previdencia complementar e cuja remuneragao seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;

- admitidos no servigo publico ate o dia anterior ao inicio de vigencia do correspondente 
regime de previdencia complementar e que a ele nao venham a optar; ou

Segao I

Do Patrocinador

0
CAPESESP

Art. 3° Considera-se Patrocinador todo ente federative e seus respectivos poderes regularmente 
constituidos que aderirem a este Plano, mediante celebragao de convenio de adesao.

Segao II

Dos Participantes e Assistidos

Art. 4° Considera-se Participante a pessoa fisica enquadrada em uma das seguintes categorias:

- Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao 
Plano e a ele permanega vinculado, observadas as condigbes dispostas nos §§ I9 e 29 deste 
artigo;

- Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condigao de Participante, optar pelo 
instituto do Autopatrocinio; e

III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condigao de Participante, optar pelo 
instituto do Beneficio Proporcional Diferido.

§ I9 Sao Participantes Ativos Patrocinados os servidores publicos ocupantes de cargo efetivo 
vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneragao seja superior ao Teto do RGPS e 
que atendam pelo menos uma das seguintes condigbes:

- admitidos no servigo publico apbs o inicio de vigencia do correspondente regime de 
previdencia complementar; ou

II - admitidos no servigo publico ate o dia anterior ao inicio de vigencia do correspondente 
regime de previdencia complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 
40 da Constituigao Federal.
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Segao III

Dos Beneficiarios
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Segao IV

Da Inscrigao

§ 3- A restituigao das contribuigoes em virtude do cancelamento da inscrigao prevista no §2° deste 
artigo nao caracteriza Resgate.

§ 4° As contribuigoes realizadas pelo Patrocinador serao restituidas a respectiva fonte pagadora no 
mesmo prazo e condigoes previstos no § 2° deste artigo.

§ 25 Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrigao 
processada automaticamente no prazo de ate 90 (noventa) dias da data da inscrigao, e a restituigao 
de contribuigoes pessoais vertidas, atualizadas pela variagao do fndice do Plano, a ser paga em ate 
60 (sessenta) dias contados da data do protocolodo pedido de cancelamento na Entidade.

§ IP Os servidores publicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no servigo publico 
apos o im'cio de vigencia do correspondente regime de previdencia complementar e cuja 
remuneragao seja superior ao Teto do RGPS, serao automaticamente inscritos no Plano desde a 
data de entrada em exercicio.

Art. 8° A inscrigao e facultativa e far-se-a mediante preenchimento de formulario fornecidopela 
Entidade, ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.

§ 3g Nao havendo indicagao da proporcionalidade do rateio, este sera feito em partes iguais aos 
Beneficiarios designados.

§ 49 0 Participante ou o Assistido podera, a qualquer tempo, alterar a relagao de Beneficiarios e o 
percentual do rateio do beneficio mediante comunicagao formal atraves de formulario prdprio 
disponibilizado pela Entidade.

Art. 6° - Sao Beneficiarios as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de 
Beneficios, para fins de recebimento do Beneficio por Morte do Participante ou Assistido.

§ 0 Participante designara seus Beneficiarios mediante o preenchimento de formulario prdprio
disponibilizado pela Entidade.

§ 25 No caso de haver designagao de mais de urn Beneficiario, o Participante ou o Assistido devera 
informar, por escrito, o percentual do rateio do beneficio que cabera a cada urn deles.

Art. 7° A inscrigao do Participante no Plano e imprescindivel a obtengao de qualquer beneficio ou 
direito a institute por ele assegurado.

Art. 95 No ato da inscrigao sera disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do 
Estatuto da Entidade e do Regulamento do Plano, alem de material explicativo que descreva em 
linguagem simples as caracteristicas do Plano, por meio fisico ou digital.
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Paragrafo unico. 0 certificado devera conter:

III - as formas de calculo dos beneficios.

Art. 10. Dar-se-a o cancelamento da inscriijao do Participante que:

III

CAPITULO III - DAS DISPOSI^dES FINANCEIRAS

Art. 12. Este Plano sera custeado pelas seguintes fontes de receita:

I - Contribuigao dos Participantes;

II - Contribuigao do(s) Patrocinador(es);

III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;

IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e

V

§ 1? Entende-se por Salario de Participagao:

7

I
II

Segao V

Do Cancelamento da Inscrigao

Paragrafo unico. Nas hipoteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fara jus ao institute do 
Resgate de que trata a Segao IV do Capitulo IX.

- Doagoes, subvengoes, legados e rendas extraordinarias, nao previstas nos itens 
precedentes, observado o disposto no § 39 do art. 202 da Constituigao Federal.

Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrigao do 
Participante importara na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento 
automatico da inscrigao dos seus Beneficiaries, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou 
notificagao.

- requerer;
- falecer;

- deixar de pagar 3 (tres) contribuigoes basicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no 
periodo de vinte e quatro meses; ou

Art. 13. O custeio do Plano sera estabelecido considerando os percentuais aplicaveis sobre o Salario 
de Participagao nas condigoes e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislagao vigente.

I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneragao ou subsidio que

- os requisites que regulam a admissao e a manutengao da qualidade de Participante;

IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opgao pelos institutes do Autopatrocinio ou do 
Beneficio Proporcional Diferido.

Paragrafo unico. Na hipotese do inciso III, o cancelamento da inscrigao sera precedido de 
notificagao, que concedera 30 (trinta) dias de prazo para o Participante regularizar sua situagao 
junto ao Plano.

II - os requisites de elegibilidade aos beneficios; e



exceder o teto do RGPS;

II

III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por for^a deste Regulamento.

CAPITULO IV - DAS CONTRIBUlpDES

Art. 16. 0 Participante contribuira para o Plano por meio de:

I

II

III

IV

Art. 17. 0 Patrocinador contribuira para o Plano por meio de:
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§ 1° As contribuiQoes do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir 
da data do encerramento do vinculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento 
de sua inscri^ao no Plano.

§ 2? 0 Participante devera solicitar formalmente a Entidade o aporte das contribuifbes de carater 
facultative.

Art. 15. O Salario de Participa^ao do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado sera 
o mesmo do mes imediatamente anterior ao da perda do vinculo com o Patrocinador ou da perda 
da remuneragao, atualizado no mes de Janeiro de cada ano, de acordo com a varia^ao do Indice do 
Plano.

I - Contribuigao Basica: mensal e obrigatdria, de valor equivalente a Contribuigao Basica do 
Participante.

- Contribuigao Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opgao pela Parcela Adicional 
de Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou aliquota sera definido 
no Plano de Custeio.

- Contribuigao Voluntaria: esporadica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo 
Participante;

- Contribuigao Basica: mensal e obrigatdria, com aliquota por ele fixada na data de inscrigao 
no Plano, em percentual compreendido entre 3,00% e 8,50% do Salario de Participagao do 
Participante, com intervalos minimos de 0,50%;

- para o Participante Ativo Facultative, o valor da remuneragao ou do subsidio do 
Participante; ou

- Contribuigao Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicagao de percentual 
livremente escolhido pelo Participante, desde que nao inferior a 1,00%, incidente sobre o 
Salario de Participagao;

0
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§ I9 Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante podera, mediante solicitagao a 
Entidade, alterar os percentuais de Contribuigao Basica e Adicional, no mes de Janeiro de cada ano, 
aplicando-se o novo percentual a partir do mes de margo do mesmo ano.

§ 29 O Salario de Participagao, acrescido do teto do RGPS, nao podera exceder o limite que dispoe o 
inciso XI do artigo 37 da Constituigao Federal.

Art. 14. O Salario de Participagao do Participante vinculado a dois ou mais patrocinadores sera a 
soma dos salaries recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 29 do artigo 13.



CAPITULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- Contribui^oes dos Participantes e Assistidos;

- Contribuifoes do(s) Patrocinador(es);II

III - Taxa de Administra^ao;

9

§ 29 Durante o periodo de suspensao da Contribui?ao Adicionalde Risco tambem ficarao suspensas 
as coberturas de risco contratadas.

Art. 19. 0 Participante em licen^a nao remunerada podera, mediante requerimento, suspender o 
aporte da Contribuigao Basica ou da Contribuigao Adicional de Risco, caso tenha optado, para o 
Plano por no maximo 3 meses ininterruptos ou nao, no periodo de 36 meses, sem prejuizo da 
manuten^aodesuainscrigao.

§1- Durante o periodo de suspensao de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhara 
o custeio das despesas administrativas por meio de Taxa de Administragao mencionada no Paragrafo 
unico do art. 20 ou por meio de Taxa de Administragao especifica,incidente sobre o Saldo Total 
apurado ao final de cada mes, cujo percentual sera definido anualmente no Plano de Custeio, 
baseado em criterios uniformes e nao discriminatorios e amplamente divulgado aos Participantes 
e Assistidos nos termos da legislagao aplicavel.

e dos Vinculados deverao ser por eles

Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestao do Plano, poderao sercusteadas 
por:

0
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§ 2° O valor da Contribui;ao Basica do Patrocinador, em hipotese alguma, excedera a Contribui^ao 
Basica, do Participante, e estara limitado a 8,50% (oito inteiros e cinquenta centesimos por cento) do 

Salario de Participagao de cada Participante.

§ 3° Nao havera qualquer contribui^ao do Patrocinador em nome do Participante em licenga nao 
remunerada, do Participante Ativo Facultative, do Participante Vinculado e do Participante 
Autopatrocinado, ressalvado o caso deste ultimo, se decorrente de perda parcial de remuneragao, 
para o qual havera contrapartida de Contribuigao Basica do Patrocinador sobre parcela do Salario 

de Participagao efetivamente recebida.

Art. 18. 0 Patrocinador devera recolher as contribuigoes mensais de sua responsabilidade a 
Entidade juntamente com as contribuigoes retidas dos Participantes, constantes da folha de 
pagamento ate o 5^ (quinto) dia util do mes subsequente ao do mes da respectiva competencia.

§ 1° As contribuigoes dos Participantes Autopatrocinados 
recolhidas no mesmo prazo, diretamente a Entidade.

§ 2° A inobservancia do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsavel pelo 
recolhimento ao pagamento do valor correspondente a sua obrigagao, atualizado pela variagao da 
cota patrimonial do Plano no periodo compreendido entre a data devida para o recolhimento das 
contribuigoes e a data do efetivo pagamento, alem da incidencia de multa de 2,00% sobre o valor 
corrigido das referidas contribuigoes em atraso.

§ 3° As contribuigoes devidamente atualizadas a que se referem o § 2° deste artigo serao destinadas 
de acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrative.
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IV - Receitas Administrativas;

V - Fundo Administrative; e

VI - Doa^oes, observado o disposto no § 39 do art. 202 da ConstituiQao Federal.

CAPITULO VI - DAS CONTAS

Art. 23. A movimentaQao das Contas sera feita em moeda corrente e em cotas.

CAPITULO VII - DOS BENEFICIOS

Segao I - Do Beneficio de Aposentadoria
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Art. 24. O Beneficio de Aposentadoria sera concedido ao Participante que o requerer, desde que 
atendidas, cumulativamente, as seguintes condigoes:

Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terao o valor original de R$l,00 (um real) cada, na data de 
inicio de vigencia do Regulamento.

Paragrafo unico. 0 valor da cota sera atualizado mensalmente pela rentabilidade liquida alcangada 
com a aplica^ao dos recursos.

§ 5° A Conta de Assistido sera constituida pela transferencia do Saldo Total, por ocasiao da concessao 
do Beneficio de Aposentadoria, do Beneficio por Invalidez ou do Beneficio por Morte do Participante 
ou Assistido observado, quando for o caso, o disposto no art. 25.

§ 4° A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de 
Portabilidade constituirao o Saldo Total.

§ 2° A Conta de Patrocinador sera constituida dos recursos obtidos da Contribuigao Basica de 
Patrocinador, descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.

§ 1° A Conta de Participante sera constituida dos recursos obtidos da Contribui^ao Basica, da 
Contribui^ao Adicional, da Contribui^ao Voluntaria, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa 
de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.

Art. 21. Os recursos previstos no Capitulo IV, exceto os destinados ao custeio administrative e as 
contribuiijoes da parcela adicional de risco serao transformados em cotas patrimoniais do Plano, e 
comporao a Conta de Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada 
Participante.

Paragrafo unico. 0 Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela 
Diretoria Executive, definira anualmente a Taxa de Administra^ao e a Taxa de Carregamento, as 
quais serao amplamente divulgadas nos termos da legislate vigente, e observarao a paridade em 
rela^ao ao custeio administrative.

§ 3° A Conta de Portabilidade sera constituida pelos valores portados de outro piano de 
beneficios de entidade de previdencia complementar ou de sociedade seguradora, segregada em 
subconta de entidade aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.

I - estar em gozo do beneficio de aposentadoria concedido pelo regime de previdencia do ente 
federative a que estiver vinculado;
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Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessao, o Beneficio de Aposentadoria sera composto por 
12 (doze) parcelas a cada ano, pagas pela Entidade ate o 59 (quinto) dia util do mes subsequente ao 
de competencia.

§ 15 o percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o calculo do beneficio 
inicial e dos beneficios subsequentes, devera assegurar o pagamento do beneficio no prazo minimo 
total de 60 (sessenta) meses, contados da data de inicio do beneficio.

§ 4° Nao havendo manifestaijao formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Beneficio de 
Aposentadoria em vigor sera mantido no exercicio seguinte.

§ 5° Na data da concessao do beneficio o Participante podera optar formalmente pelo recebimento 
de Abono Anual no mes de dezembro, podendo rever sua op^ao no mes a que se refere o § 3° deste 
artigo.

§ 3° Apos a concessao do beneficio, mediante requerimento, o Assistido podera alterar a forma de 
recebimento do beneficio entre as opgbes a que se referem os incisos I e II do caput, bem como o 
percentual ou o prazo escolhido, no mes de novembro de cada ano, para vigorar a partir do exercicio 
seguinte, observado o prazo minimo total de 60 (sessenta) meses de pagamento do beneficio, 
contados da data de inicio do beneficio.

§ 65 O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, sera equivalente ao valor do 
Beneficio de Aposentadoria do mes de dezembro.

§ 2° 0 valor do beneficio mensal sera calculado considerando o valor da cota do ultimo dia do mes 
imediatamente anterior ao de sua competencia.

0
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I - Renda por percentual do saldo de conta -calculada pela aplicagao de urn percentual entre 
1,00% e 3,00%, a criterio do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com varia^ao 
em intervals de 0,50%, a ser paga enquanto houver saldo; ou

III - cessagao do vinculo funcional com o Patrocinador.

§ i° o beneficio de que trata o caput, em relagao aos Autopatrocinados e aos Vinculados, sera 
devido a partir da data em que se tornaria elegivel caso mantivesse a sua inscrigao no Plano na 
condi^ao anterior a oppao pelo institute.

§ 25 O Beneficio de Aposentadoria sera devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo 

Participante na Entidade.

Art. 25. No momento do requerimento do beneficio, ao Participante sera facultada a oppao por 
receber valor correspondente a ate 10% (dez por cento) do Saldo Total em pagamento unico, sendo 
o valor restante transferido para a Conta de Assistido.

Art. 26. O Beneficio de Aposentadoria sera calculado com base no saldo da Conta de Assistido, 
conforme definigao formal do Participante na data do requerimento do beneficio, dentre as opgbes 
adiante descritas:

II - ter efetuado 60 (sessenta) contribuigbes ao Plano; e

II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformagao do saldo de Conta de 
Assistido em renda mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 (sessenta) meses a 360 
(trezentos e sessenta) meses, a criterio do Participante.



Art. 29. O Beneficio de Aposentadoria se extingue:

Se^ao III - Do Beneficio por Morte de Participante ou de Assistido
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§ 1° Para o recebimento do Beneficio por Invalidez o Participante devera comprovar a invalidez 
mediante comprova(;ao da concessao do beneficio de aposentadoria por invalidez junto ao regime de 
previdencia social a que estiver vinculado ou, na falta de vincula^ao a regime previdenciario, por 
meio de laudo emitido por corpo medico indicado pela Entidade.

§ 25 Na eventualidade da ocorrencia de invalidez do Participante que tenha optado Pamela Adicional 
de Risco, sera adicionada ao saldo da Conta de Participante a indeniza^ao paga pela sociedade 
seguradora a Entidade.

Paragrafo unico. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistencia de Beneficiaries, o saldo 
remanescente da Conta de Assistido sera pago aos herdeiros mediante a apresentapao de 
documento pertinente.

§ 2° O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicara a extin^ao de todo e qualquer 
compromisso da Entidade para com o Participante e seus Beneficiarios.

§ 1° Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § I5 do artigo 26, o Assistido podera alterar 
a forma de recebimento do beneficio, bem como o percentual ou o prazo, conforme o caso, a firn de 
que a renda resulte em valor superior ao limite previsto no caput.
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Art. 28. Se, a qualquer momento, o Beneficio de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ 
300,00 (trezentos reais) o saldo remanescente da Conta de Assistido sera pago a vista em parcela 
unica.

Segao II - Do Beneficio por Invalidez

Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condigao de Autopatrocinado ou 
Vinculado, o Participante fara jus ao Beneficio por Invalidez, calculado na forma prevista nos artigos 
25 e 26.

Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condigao de Autopatrocinado, 
Vinculado ou Assistido, seus Beneficiarios farao jus ao Beneficio por Morte do Participante ou 
Assistido, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2^ e 3^ do 
art. 69, em uma das formas previstas no artigo 26.

§ 1° Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiarios, o saldo existente na Conta de 
Assistido sera pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentagao de documento 
pertinente.

§ 29 Na eventualidade da ocorrencia de morte do Participante ou do Assistido que tenha optado 
pela Parcela Adicional de Risco, sera adicionada ao saldo de Conta de Participante ou Conta de 
Assistido, quando for o caso, a indeniza^ao paga pela sociedade seguradora a Entidade.

I - com a morte do Assistido; ou

II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipoteses de pagamento unico.
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CAPITULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
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Art. 35. A opgao pelo Beneffcio Proporcional Diferido implicara, a partir da data do requerimento, a 
cessagao do aporte da Contribui^ao Basica de Participante e de Patrocinador para o Plano.

§ 1° 0 Participante Vinculado compartilhara o custeio das despesas administrativas nos termos do 
paragrafo unico do artigo 20.

§ 3° E facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribui<;ao, mediante 
requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1Q do artigo 16 e os limites 
fixados neste Regulamento.

Art. 34. O Participante que perder o vinculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as 
condigbes exigidas para recebimento do Beneficio de Aposentadoria, e tiver pelo menos 03 (tres) 
anos de vincula^ao ao Plano, podera optar pelo Beneficio Proporcional Diferido assumindo a 
condigao de Participante Vinculado.

§ 1° A cessapao do vinculo funcional com 
perda total da remuneragao recebida.

Paragrafo unico. A op^ao pelo Beneficio Proporcional Diferido nao impede posterior oppaopela 
Portabilidade ou pelo Resgate.

Se;ao II

Beneficio Proporcional Diferido

Se?ao I Autopatrocinio

Art. 33. E facultado ao Participante mantero valor de suascontribui^oese as correspondentes devidas 
pelo Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remunera^ao recebida, paraassegurar a 
perceppaodosbeneficiosprevistos no Regulamento nos niveiscorrespondentes aquela remunerapao, 
mediante opgao pelo Autopatrocinio assumindo a condipao de Participante Autopatrocinado.

§ 2° A oppao pelo Autopatrocinio nao impede posterior op;ao pelo Beneficio Proporcional Diferido, 
pela Portabilidade ou pelo Resgate.

§ 4° Apos o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuipao Adicional de Risco, 
a totalidade das contribui^bes aportadas pelo Participante Autopatrocinado sera alocada na Conta 
de Participante.

o Patrocinador sera entendida como uma das formas de

CAPITULO VIII - DA CONTRATA^AO DE SEGURADORA

Art. 32. A cobertura da Pamela Adicional de Risco esta condicionada a existencia de contrato vigente 
entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

§ 1° A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislapao vigente, 
assumira a condipao de representante legal dos Participantes.

§ 2^ As conduces de contratapao, carencia, vigencia, renovapao e eventual suspensao ou 
cancelamento de Pamela Adicional de Risco deverao estar disciplinados no contrato firmado entre 
a Entidade e a sociedade seguradora ou resseguradora.



Se$ao III Portabilidade

Se^ao IV Resgate

14

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 sera 
pago de acordo com o valor da cota do ultimo dia do mes imediatamente anterior a data do efetivo 
pagamento.

Art. 40. Os recursos financeiros serao transferidos de um piano de beneficios para outro em moeda 
corrente nacional, ficando vedado seu transito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo 
Patrocinador.

Art. 41. 0 Participante que perder o vinculo funcional com o Patrocinador, nao estiver em gozo 
de Beneficio de Aposentadoria e nao optar pelos institutes do Autopatrocinio, Beneficio 
Proporcional Diferido ou da Portabilidade tera direito ao Resgate.

Art. 39. A Portabilidade dar-se-a mediante estrita observancia dos normativos em vigor que trate de 
portabilidade de recursos entre pianos de beneficios de carater previdenciarioadministrados por 
Entidades Fechadas de Previdencia Complementar - EFPC, por EntidadesAbertas de Previdencia 
Complementar - EAPC ou por sociedade seguradora, conforme o caso.

Art. 37. 0 institute da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro piano 
de beneficios de carater previdenciario operado por entidade de previdencia complementar ou 
sociedade seguradora devidamente autorizada.

Art. 38. A oppao pela Portabilidade sera formalizada pela assinatura do Participante no Termo de 
Portabilidade, assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuencia, de 
acordo com a legislagao aplicavel.

Art. 36. O Participante que perder o vinculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo 
menos 06 (seis) meses de vinculagao ao Plano, nao esteja em gozo do Beneficio de Aposentadoria e 
nao tenha optado pelo Resgate, podera optar pela Portabilidade.

Paragrafo unico. 0 Saldo Total sera apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do ultimo dia 
do mes imediatamente anterior a data da efetiva transferencia.

§ 1° A oppao pela Portabilidade acarretara o cancelamento da inscripao do Participante e de seus 
Beneficiaries no Plano.

Paragrafo unico. A oppao pela Portabilidade sera exercida na forma e condipbes estabelecidas neste 
regulamento, em carater irrevogavel e irretratavel.
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aporte de Contribuipbes Voluntarias e da§ 2° Ao Participante Vinculado sera facultado o 
Contribuipao Adicional de Risco.

§ 2° Os recursos portados pelo Participante para este Plano nao estao sujeitos ao 
cumprimento de carencia para nova portabilidade.
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Tempo de Vinculagao ao Plano

5%Ate 01 ano de vincula?ao

10%De 01 ano a 02 anos de Vincula^ao

15%De 02 anos a 03 anos de Vinculafao

20%De 03 anos a 04 anos de Vinculagao

25%De 04 anos a 05 anos de Vincula$ao

50%Acima de 05 anos de vincula^ao
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§ Na hipotese de op^ao pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participanteantes do 
final do prazo de pagamento, o valor remanescente devido sera pago em parcela unica aos 
respectivos Beneficiarios ou, na ausencia, aos herdeiros legais.

Art. 45. No prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo 
anterior, e observados os prazos regulamentares para eventual contestaqao das informa^oes 
constantes do extrato, o Participante devera exercer sua opgao medianteTermo de Opgao em 
formulario proprio fornecido pela Entidade.

Paragrafo unico. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestaqao expressa, o 
Participante tera presumida a opgao pelo Beneficio Proporcional Diferido, atendidas as demais 
condigoes previstas no Regulamento.

§ 25 O pagamento unico ou o da ultima parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas 
as obrigagoes da Entidade em relagao ao Participante e a seus Beneficiarios.

Art. 44. Observada a legislagao aplicavel, a Entidade fornecera ao Participante que cessar o vinculo 
funcional com o Patrocinador urn extrato para subsidiar a opgao por urn dos institutes previstos 
neste Capitulo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data dorecebimento da comunicagao 
da cessagao do vinculo funcional ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante 
a Entidade.

Segao V

Das disposigoes comuns aos Institutes

% Aplicavel sobre a Conta 
de Patrocinador

§ 35 Observado o disposto no § I5 deste artigo, a restituigao do saldo da subconta de entidade fechada 
da Conta de Portabilidade devera ser efetivada por meio de portabilidade para outro piano de 
beneficios de carater previdenciario operado por entidade de previdencia complementar ou 
sociedade seguradora autorizada a operar o referido piano.

Art. 43. O pagamento do Resgate sera realizado ate o ultimo dia util do mes subsequente ao da 
formalizagao da opgao em pagamento unico ou, a criterio do Participante, em ate 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas, atualizadas pelo valor da ultima cota patrimonial disponivel.
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CAPITULO X - DAS DISPOSI^OES FINAIS
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Aprovado pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia, atraves da Portaria N5 06, da 
Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar, em 07/01/2022, 

publicada no Diario Oficial da Uniao de 14/01/2022, n5 10, pagina 60, Segao I.

Art. 48. Verificado erro no calculo dos beneficios a Entidade fara revisao do beneficio por meio de 
ajuste no valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Contade Assistido e a 
forma de pagamento escolhida.

Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiario for incapaz, por forga de lei ou de decisao 
judicial, o beneficio sera pago ao seu representante legal.

Art. 50. E vedada a outorga de poderes irrevogaveis para a percep^ao dos beneficios previstos neste 
Regulamento.

Art. 51. Este Regulamento somente podera ser alterado mediante aprova^ao do orgao estatutario 
da Entidade e da autoridade governamental competente.

Art. 52.0s recursosremanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situates 
previstas neste Regulamento, nao sejam utilizados para o pagamento de beneficios, de 
Portabilidade ou de Resgate, serao destinados a constitui^ao de um fundo previdencial e sera 
utilizado pelo Patrocinador como fonte de recursos para aporte futuro da respectiva Contribuifao 
Basica ou Contribuigao de Risco, conforme definido pelo orgao estatutario competente da Entidade.

Art. 53. Sem prejuizo dos beneficios, prescreve em cinco anos o direito as presta<;oesnao pagas 
nem reclamadas na epoca propria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos 
incapazes ou dos ausentes, na forma do Codigo Civil.

Art. 54. Os casos omissos serao decididos pelo Conselho Deliberative da Entidade.

Art. 46. A Entidade disponibilizara informagoes cuja divulga^ao esteja prevista na legisla<;ao, sem 
prejuizo da divulga^ao de outros informes.

Art. 47. Para fins de elegibilidade aos beneficios do piano e aos institutes, o tempo em que o 
Participante mantiver sua inscri^ao como vinculado sera computado como tempo de contribui^ao 
ao Plano.
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PORTARIA PREVIC N° 6, DE 7 DE JANEIRO DE 2022

JOSE REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI

Este conteiido nao substitui o publicado na versao certificada.

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuigoes que Lhe confere o art. 13 da Lei 
Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001. e art. 22, inciso I, alinea "a", do Anexo I do Decreto n° 8.992, 
de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestacoes tecnicas exaradas no Processo n° 

44011.006616/2021-73. resolve:

Art. 1° Aprovar o Regulamento do Plano CAPESESP Multi Entes Federativos, sob o CNPB n° 
2022.0002-18, administrado pela Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundapao Nacional 
de Saude, CNPJ n° 30.036.685/0001-97. com aplicapao a partir de 14 de dezembro de 2021 
(Licenciamento Automatico), e fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a referida entidade 
fechada de previdencia complementar comunique o inicio de funcionamento do Plano a Previc.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaqao.

DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Publicado em: 14/01/2022 | Edigao: 10 | Segao: 11 Pagina: 60

6rgao: Ministerio do Trabalho e Previdencia/Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar/Direloria de 
Licenciamento
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EDITAL N? 001/2022

Palmital - PR

Quanto a proposta
MINUTA DE CONVENIO

o
CAPESESP



Plano de Beneffcios
Previdenciais

CAPESESP Multi - Entes
Federativos

Convenio de Adesao

(minuta - Modelo Previc)

0
CAPESESP

Observa^ao: Esta sendo encaminhado o modelo padrao 
oferecido pela Previc, ao qual poderao ser efetuados 
ajustes para adequa^ao ao caso especifico de cada 
Prefeitura, em especial quanto a aderencia as Leis 
Municipals que instituem os respectivos Regimes de 
Previdencia Complementar



CAPESESP
CONVENIO DE ADESAO

Das PARTES:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONVENIO DE ADESAO QUE CELEBRAM, DE UM LADO, O <NOME DO 
MUNICIPIO/ESTADO>, E, DE OUTRO LADO, A CAPESESP, NA FORMA 
ABAIXO:

1.2.1. As partes declaram conhecer e se comprometem a respeitar todos os 
termos e condipdes constantes do estatuto da entidade e no regulamento do 
PLANO e demais documentos a este vinculados.

1.2. O PLANO, que assegura beneficios previdenciarios complementares, 
destina-se aos servidores publicos abrangidos pelo regime de previdencia 
complementar na forma do regulamento proprio.

1.1. O objeto do presente Convenio de Adesao e a formalizapao da adesao do 
PATROCINADOR ao PLANO, sob a administragao da ENTIDADE, na forma 
aqui ajustada.

e, de outro lado,
a Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundaqao Nacional de 
Saude, entidade fechada de previdencia complementar, com sede na Av. 
Marechai Camara, 160 - 6° e 7° andares, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20020-080, 
CNPJ/MF sob o n° 30.036.685/0001-97, neste ato representada na forma de 
seu Estatuto Social pelo Sr.(a) Joao Paulo dos Reis Neto, brasileiro, casado, 
medico, portador da Cedula de Identidade RG n° 406.936 SSP-MA e CPF n° 
216.446.833-34, doravante denominada CAPESESP, ou 
simplesmente ENTIDADE,

Celebram o presente Convenio de Adesao ou simplesmente Convenio com 
respaldo no art. 13 da Lei Complementar Federal n° 109, de 29 de maio de 
2001 que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes:

De urn lado,
o <NOME DO MUNICIPIO/ESTADO >, CNPJ/MF sob o n°<xxx.xxx.xxx/xxxx- 
x>, inscrigao estadual isenta, pessoa juridica de direito publico, neste ato 
representado pelo <CHEFE DO PODER>, Sr. (a) <Xxxxxxxxx>, 
<nacionalidade>, <estado civil>, <profissao>, portador da Cedula de Identidade 
RG n° <xxxx> e CPF n° <xxx.xxx.xxx-xx>, com domicflio 
<enderego>,<cidade>-<UF>,CEP <xx.xxx-xxx>, no uso de suas competencias, 
doravante denominado PATROCINADOR,



2.1. Sao obrigaQdes do PATROCINADOR:

demais documentos a este

f) colaborar, quando requerido pela ENTIDADE, com o recadastramento de 
participante e de beneficiarios do PLANO;

i) enviar a ENTIDADE arquivos mensais com as informapoes sobre os 
descontos efetuados, identificando o participante e as incidencias da base de 
calculo das contribuiqoes, por rubrica, aliquota aplicada e o valor final

e) comunicar a ENTIDADE a perda da condipao de servidor, se participante do 
PLANO;

0
CAPESESP
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES DO PATROCINADOR

a) cumprir e fazer cumprir, fielmente, as disposipoes legais, estatutarias da 
ENTIDADE, do regulamento do PLANO, e demais documentos a este 
vinculados;

h) fornecer a ENTIDADE, em tempo habil, todas as informapdes e dados 
necessarios, que lhe forem requeridos, bem como toda a documentapao 
legalmente exigida, dentro das especificapbes que entre si venham a ajustar ou 
da forma exigida pelas autoridades competentes, responsabilizando-se pelos 
encargos, inclusive pelo pagamento de multas, que sejam imputadas pela 
ENTIDADE em decorrencia de nao observancia das obrigapdes oriundas da 
legislapao, deste Convenio, do estatuto da ENTIDADE, do regulamento do 
PLANO, e do Plano de Custeio;

g) descontar da remunerapao de sens servidores referidos no item 1.2 deste 
Convenio as contribuipdes por eles devidas ao PLANO, bem como, 
tempestivamente, nos termos regulamentares, recolher essas contribuipdes e 
demais encargos juntamente com as de sua propria responsabilidade nos 
termos do regulamento do PLANO e do respectivo Plano de Custeio;

c) recepcionar e encaminhar a ENTIDADE as propostas de inscripao dos 
interessados em participar do PLANO, bem como os termos de requerimentos 
e de oppdes previstos no regulamento, na forma convencionada entre as 
partes;

d) fornecer a ENTIDADE, sempre que necessario, os dados cadastrais de seus 
servidores referidos no item 1.2 deste Convenio e respectivos dependentes, 
assim como, de imediato, as alterapdes funcionais e de remunerapao que 
ocorrerem;

b) divulgar e oferecer a inscripao no PLANO aos servidores elegfveis, nos 
termos do regulamento do PLANO, disponibilizando o acesso a cdpia do 
regulamento do PLANO e material que descreva, em linguagem simples e 
precisa, as suas caracterfsticas;



CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DA ENTIDADE

3.1. Sao obrigagoes da ENTIDADE:

i) denunciar o presente Convenio em case de inadimplemento contratual;

a) atuar como administradora do PLANO no cumprimento de seus deveres, 
obrigapdes e responsabilidades e no exercicio de seus poderes, direitos e 
faculdades;

h) dar ciencia, ao PATROCINADOR, dos demais atos que se relacionem com 
sua condiqao de patrocinador do PLANO;

f) enviar arquivo mensal para o PATROCINADOR no formato acordado entre 
as PARTES, com as informaqbes que, eventualmente, sejam alteradas pelo 
servidor diretamente junto a ENTIDADE, especialmente solicitaqbes de 
cancelamento e alterapao de alfquota de contribuipao;

d) disponibilizar, para cada participante Certificado de Inscripao, cdpia do 
regulamento atualizado e de material explicativo que descreva, em linguagem 
simples e precise, as caracteristicas do PLANO, preferencialmente por meio 
eletrdnico;

j) indicar os drgaos responsaveis pelo envio das informaqbes cadastrais e 
financeiras dos servidores que se vincularem ao PLANO;

b) aceitar, nos termos do item 1.2 deste Convenio, a inscripao dos servidores 
elegfveis ao PLANO, bem como a indicapao dos respectivos dependentes, 
assim reconhecidos no regulamento do referido PLANO;

k) comunicar imediatamente quaisquer alterapoes nos dados acima indicados, 
de modo a garantir o permanente fluxo de comunicapao entre as PARTES.

e
CAPESESP
descontado dos vencimentos ou subsidios, bem como a contrapartida patronal 
respectiva;

e) estabelecer, juntamente com o PATROCINADOR, urn calendario para a 
transmissao de informapdes entre as PARTES, por meio eletrdnico, a ser 
observado para registro de alterapoes cadastrais e financeiras de participantes;

g) remeter demonstrativos gerenciais periddicos ao PATROCINADOR, 
relatives ao desempenho do PLANO, especialmente relatdrios mensais de 
investimentos e os balancetes, bem como as informapdes por este solicitadas;

c) receber, do PATROCINADOR, as contribuipdes e demais prestapdes que 
forem devidas; assim como as contribuipdes de seus servidores vertidas ao 
PLANO, conforme a legislapao aplicavel, o estatuto da ENTIDADE, o 
regulamento do PLANO, e o Plano de Custeio;



CAPESESP

CLAUSULA QUARTA - DA CONFIDENCIALIDADE

CLAUSULA QUINTA - DO CUSTEIO DO PLANO E DA SOLIDARIEDADE

a) nao divulgar quaisquer informagoes relativas aos respectivos bancos de 
dados e relatorios de cruzamento de informagoes; e

4.2. O dever de confidencialidade nao e oponivel a ordem judicial ou 
determinagao de autoridade publica competente para o acesso as informagbes.

4.3. O dever de confidencialidade nao se sobrepoe as informagbes que devem 
ser oferecidas pela ENTIDADE em razao do disposto na Lei Federal n° 9.613, 
de 03 de margo de 1998, no Decreto Federal n° 5.640, de 26 de dezembro de 
2005 e no Decreto Federal n° 5.687, de 31 de Janeiro de 2006, nos estritos 
limites ali definidos, na prevengao dos crimes de “lavagem” ou ocultagao de 
bens, direitos e valores e acompanhamento de operagbes com pessoas 
politicamente expostas.

5.1. A responsabilidade do PATROCINADOR no custeio do PLANO, dar-se-a 
conforme estabelecido no regulamento do PLANO e no seu Plano de Custeio, 
inclusive a responsabilidade pelo custeio administrativo, observados os limites 
legais e regulatbrios aplicaveis.

b) nao utilizer as informagbes constantes nos relatorios gerados para fins nao 
aprovados e acordados entre as PARTES.

k) aplicar os recursos garantidores das reserves tecnicas do PLANO nos ativos 
financeiros que estejam em acordo com a legislagao em vigor e com a Politica 
de Investimentos do PLANO; e

I) autorizar, a qualquer momento, a realizagao de auditorias diretas ou por 
empresa especializada e credenciada pelo PATROCINADOR, com pelo menos 
60 (sessenta) dies de antecedencia.

4.1. As PARTES convenentes se comprometem a garantir o tratamento 
confidencial das informagbes levantadas ou fornecidas pelas mesmas, 
assumindo as seguintes obrigagbes:

j) manter a independencia patrimonial do PLANO em relagao aos demais 
pianos sob a administragao da ENTIDADE, bem como em face de seu 
patrimbnio nao vinculado e do patrimbnio do PATROCINADOR;



CLAUSULA SEXTA - DA RETIRADA DE PATROCINIO

CLAUSULA SETIMA - DAS SANQOES

CLAUSULA OITAVA - DO EXERCICIO DOS DIREITOS

CLAUSULA NONA - DA DURAQAO DO CONVENIO

8.1 A abstengao, por parte da ENTIDADE, do exercicio de quaisquer direitos 
ou faculdades que lhe assistam, em virtude de lei, ato regulatorio, contrato, 
regulamento ou deste Convenio, nao implicara em novagao, nem impedira a 
ENTIDADE de exercer, a qualquer momento, esses direitos e faculdades.

6.4 A retirada do PATROCINADOR nao podera acarretar quaisquer obrigagdes 
financeiras para a ENTIDADE.

6.3. O PATROCINADOR retirante observara o cumprimento da totalidade de 
seus compromissos legais, regulatdrios, estatutarios e regulamentares, com o 
PLANO, no tocante aos direitos da ENTIDADE e dos participantes e assistidos.

6.2. A manifestagao do PATROCINADOR, no caso de requerimento de sua 
retirada do PLANO, sera encaminhada, nos termos estatutarios, ao Conselho 
Deliberative da ENTIDADE, assim como ao drgao fiscalizador das entidades de 
previdencia complementar, para a sua previa aprovagao.

6.1. O PATROCINADOR podera, a qualquer momento e, justificadamente, 
denunciar, por escrito, o presente Convenio, observadas as disposigoes 
estatutarias, as regras legais aplicaveis e normas do regulamento, atendendo 
ainda ao disposto nos itens 6.2 e 6.3 desta Clausula.

5.3. O PATROCINADOR do PLANO nao responde pelas obrigagdes 
assumidas pela ENTIDADE em relagao a qualquer outro piano de beneficio 
sob a sua administragao.

5.3.1. A ENTIDADE mantera escrituragao propria dos recursos destinados ao 
PLANO, identificando-os separadamente como lhe determine as regras legais 
aplicaveis.

7.1 O PATROCINADOR fica sujeito as sangdes civeis e administrativas 
cominadas pela legislagao aplicavel, pelo estatuto da ENTIDADE e pelo 
regulamento do PLANO no caso de descumprimento das obrigagdes 
contraidas.

CAPESESP
5.2. Nao havera solidariedade obrigacional entre o PATROCINADOR e 
quaisquer outros patrocinadores do PLANO; e, de igual modo, com a entidade, 
enquanto administradora do PLANO.
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CLAUSULA DECIMA - DA SOLUQAO DE QUESTOES

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

(nome da cidade)/(UF), (dd) de (mm) de (aaaa).

Razao social do PATROCINADOR

Nome:Nome:

Estado Civil:Estado Civil:

Profissao:Profissao:

Identidade n°

CPF n°CPF n°

Razao social da ENTIDADE

Nome:Nome:

Cargo:Cargo:

Cargo:

Nacionaiidade:

Cargo:

Nacionaiidade:

E, por estarem assim justas e acordadas as PARTES, seus representantes 
firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, forma e 
eficacia, na presenpa das testemunhas abaixo assinadas.

10.1. As questoes referentes ao presente Convenio serao resolvidas com base 
nas disposipbes legais, regulatorias e regulamentares aplicaveis e submetidas, 
se necessario, aos brgaos competentes.

11.1. Fica eleito o Foro da cidade de <cidade/UF>, para qualquer litigio oriundo 
do presente Convenio, renunciando, as PARTES, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

Identidade n°

9.1 O presente instrumento vigera por prazo indeterminado e teve a sua 
expressa autorizapao a partir da emissao do protocolo de sistema 
informatizado, com aplicapao imediata, podendo ser revisto a qualquer tempo 
por acordo entre as partes, desde que obedecidas as disposipbes do estatuto e 
do regulamento, nos termos da legislapao em vigor.



Nacionalidade:

Estado Civil: Estado Civil:

Profissao: Profissao:

Identidade n° Identidade n°

CPF n° CPF n°

TESTEMUNHAS

Nacionalidade: Nacionalidade:

Estado Civil: Estado Civil:

Profissao: Profissao:

Identidade n° Identidade n°

CPF n° CPF n°

0
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Nacionalidade:
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Item 5.5

EDITAL 001/2022

Palmital - PR

Quanto a proposta
ANEXOI
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CNPB - 19840001-11

Plano de Beneficios 
Previdenciais dos 

Empregados da CAPESESP

Politica de Investimentos
2021-2025
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3

Durante 27 anos a CAPEStSP pcrmaneccu apenas como Caixa de Peculios. Em 1985, tornou-se 
Entidade Fechada de Previd^ncia Privada, passando a complementar os beneffcios da 
Previdencia Oficial, de acordo com a Lei n.e 6.435, de 15 de julho de 1977.

Em dezembro de 1990, a Caixa passou a oferecer beneffcios assistenciais, com a cria^ao do 
piano de assistencia medico-hospitalar - o CAPESAUDE.

Hoje a CAPESE5P presta assistencia a quase 40 mil participantes, entrc titulares e seus 
beneficiaries, residentes em todo Brasil.

1.1.1. Estrutura de governanga de investimentos

A estrutura de governan^a de investimentos destina-se a distribuir competencias entre os 
diferentes niveis organizacionais, atribuindo-lhes responsabilidades associadas a objetivos de 
atua^ao, inclusive com o estabelecimento das alfadas de decisao de cada instancia.

1.1.1.1. Responsabilidades e deveres individuals comuns a todos

A pessoa, ffsica ou juridica, interna ou externa a Entidade, que participe do processo de gestao 
dos investimentos, em quaiquer de suas etapas, independentemente de cargo, atribui^ao ou 
funtjao desempenhada, mesmo que nao possua quaiquer poder deliberativo, atuando direta 
ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa juridica contratada, na aplica^ao dos 
recursos dos pianos, alem das obriga0es legais e regulamentares, deve:

• Ter pleno conhecimcnto, cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares;

1. Apresenta;ao e objetivos

0 presente documento tern por objetivo apresentar a estrategia de investimentos da 
CAPE5ESP para o Plano de Beneffcios Previdenciais dos Empregados da CAPESESP - PBP 
Capesesp no periodo de 2021 a 2025, bem como servir de orientador da conduta de gestao e 
de manual de procedimentos para alocafao de recursos, e, dcsta forma, estabelecer o 
processo de decisao das aloca;5es de recursos e as formas de atuag:3o que ser§o adotadas por 
toda a cquipe de investimentos na administrate dos recursos que garantem os compromissos 
do PBP Capesesp.

Anaises econdmicas e de investimentos se referem a assuntos muito dinamicos que devem 
ser tratados e acompanhados adequadamente para que seja possivel trazer o melhor 
resultado para os participantes e assistidos.

A CAPESESP alcamjara seus objetivos sempre tendo ao seu lado os seus valores e de acordo 
com os mais elevados padrbes eticos e de conduta, observando em especial aqueles inscritos 
nos normativos internos formalmente instituidos.

1.1. Sobre a CAPESESP

A Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Funda^ao Nacional de Saude - 
CAPESESP c uma Entidade Fechada de Previdencia Complementar (EFPC) patrocinada pela 
Fundaijao Nacional de Saude - FUNASA, Ministerio da Saude - MS, Agenda Nacional de 
Vigilancia Sanitaria - ANVISA, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Institute Brasileiro 
de Muscus - IBRAM, Institute Federal de Pernambuco - IFPE e Instituto Federal de Educa^ao, 
Ciencia e Tecnologia da Bahia - IFBA.

A CAPESESP foi fundada no dia 18 de junho de 1958. Sua histbria come^a com urn ato de 
solidariedade, quando os servidores do antigo Serviijo Especial de Saude Piiblica se uniram 
para ajudar a familia de urn outro servidor que havia falecido em urn acidente.

Deste fato surgiu a ideia da formafao de uma Caixa de Peculios para amparo famllias na 
falta do servidor.
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ARGRAETQ

Distribui^ao de competencias

A estrutura organizacional da Entidade, estabelecida de acordo com a Lei Complementar 
108/2001, compreende os seguintes orgaos:

Para fins de planejamento, gerenciamento, execu^ao e controlc dos investlmentos dos 
recursos garantidores dos compromissos do Piano, a CAPESESP conta corn a estrutura 
apresentada no organogram a abaixo:

Apresenta-se, a seguir, as principals atribuicoes de cada um dos orgaos da governan^a cle 
investimentos, sem prejuizo de atribui^oes adiclonais definidas em documentos internes:

• Nao tomar parte em qualquer atividade, no exercicio do suas fun^oes junto a EFPC ou 
fora dela, que possa resultar em potential conflito de interesses; e

• Comunicar imediatamente a identifica^ao de qualquer situa^ao em que possa ser 
idcntificada a^ao, ou omissao, que nao esteja alinhada aos objetivos dos pianos 
administrados pela EFPC, independentemente de obtenijao cte vantagem para si ou para 
outrem, ou da possibilidade de resultar ou nao cm prejuizo,

Diretoria
Executiva

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Comite de 
Investimentos

THretorTa’de
Administracao

Financeira

Divirao de 
Tesouraria e 

Investimentos

Con se Hi ci 
Deliberative

Conselho
Fiscal

Conselho 
Deliberative

• Possuir capacidade tdcnica, conhecimentos e habilidades compatfveis com as 
responsabilidades inerentes ao exercicio profissional de cargo, emprego ou fung§o 
rclacionada a gestao de investimentos;

• Observar atentamente a segregate de fun^oes, abstendo-se de realizar tarefas ou 
atividades que possam comprometer a lisura de qualquer ato, prbprio ou de terceiros, 
devendo comunicar de imediato ao seu superior cu ao orgao colegiado de que seja membro 
caso seja identificada qualquer irregularidade ou situag5o que importc cm risco de sua 
ocorrencia;



Administrador Estatutario Tecnicamente Qualificado (AETQ)

das

Responsabilidades Objetivos

pelas
atlvidades

Conselho Fiscal

E o orgao estatutario que tem como objetivo fiscalizar os atos da administra^ao, cabendo-lhe, 
principalmentc, zelar pela gestSo econdmico-financeira da EFPC. Rcsponsavei por monitorar e 
manlfestar-se a respeito da conformidade da execute da Politica de Investimentos e das 
normas internas e externas aplicaveis.

- Garantir a execufao das atividades de 
investimento, assumindo o encargo de ser 
o principal responsavcl pela gestao, 
alocafao, supervisee e acompanhamento 
dos recursos dos pianos e pela prestaejao 
de informa^ocs reiativas a aplicafgo desses 
recursos.

- Providenciar todo o necessario para a 
implementagao da Politica de Investimentos, 
responsabilizando-se pelas a^dcs e 
coordena;ao das atividades de 
investimento.

Diretoria-Executiva

A Diretoria-Executiva e o drg3o de adminlstragao geral da CAPE5ESP. A Diretoria-Executiva 
cabe administrar a EFPC, ern conformidade com as diretrizes tra;adas pclo Conselho 
Deliberativo, executando e cumprindo todos os atos necess^rios ao seu funcionamento, de 
acordo com as disposi^oes legais, o Estatuto, o seu Regimento Interne e demais normas 
emanadas pelos drgaos reguladores e fiscalizadores.

ComitG de Investimentos

0 Comite de Investimentos da CAPESESP e um orgao consultive, responsavel peio 
assessoramento a Diretoria-Executiva sobre assuntos cstrategicos relacionados aos 
investimentos dos recursos garantidores dos pianos de beneficios administrados pela 
CAPESESP, a saber: analisar e emitir parecer sobre as propostas de politicas de investimentos, 
sobre as proposifdes de aquisi^ao ou aliena^ao de imoveis e sobre as proposi^ocs de 
apllcagQes financeiras em investimentos estruturados ou no exterior; analisar os rcsultados 
das aplicacdes financeiras; acompanhar a evolutjao patrimonial e sua diversifica^ao; avaliar os 
resultados das estrategias de investimentos adotadas e implementadas pela Entidade. 0 
Comite e formado por 5 integrantes, sendo 3 escolhidos entre os empregados da entidade e 2 
profissionais externos.

Diretoria de Adminlstra^ao Financeira

E a instancia estatutaria responsavel pclo gcrenciamento dos pagamentos, recebimentos, 
investimentos e pela escritura^ao contabil das atividades da CAPESESP. Segundo o Regimento 
Interne da Diretoria-Executiva, e responsavel air.da por realizar estudos tecnicos para suporte 
a olaborapao da Politica de Investimentos e pela aplica^ao dos recursos financeiros dos Pianos 
de Beneficios.

Conselho Deliberativo

E o orgao maximo da estrutura organizational. Responsavel por conciliar os propositos 
estrategicos, alinhados as expectativas dos particlpantes, asslstidos e patrocinadores para 
negdeios e a gestao. Delibera sobre a Politica de Investimentos com a definkjao de diretrizes, 
macroaioca^ao e controle dos riscos dos investimentos. Tambem cstabelece diretrizes 
fundamentals e normas de organizacao, operate e administrate da EFPC, dos seus pianos de 
beneficios e do Plano de Gestao Administrativa.



Administrador Responsavel pels Gestao de Risco

Divisao de Tesouraria e Investimentos

Politica de al^adas e mitiga^ao do risco de conflito de interesses1.1.13.
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Responsabilidades Objetivos
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Para a mitigaijao de potenciais conflitos de interesses dos prestadores de servigos e das 
pessoas que participant do processo decisdrio do investimentos, a CAPESESP seguira as 
seguintes regras: para o Publico intcmo - Declaraijao de Nao Impedimento informando a

Unidade responsavel pels realizagSo da movimenta$ao flnanceira e pela operacionaliza<;ao dos 
investimentos dos recursos garantidores dos Pianos administrados pela CAPESESP. E 
responsavel tambem pela elat>ora$§o de estudos que embasam a definite das estrategias de 
investimentos, induindo a alocaijao tatica dos recursos.

Para atender a determina^ao de separate de responsabilidades e objetivos associados aos 
mandatos dos agentes que participam do processo relativo aos investimentos, a CAPESESP 
atribuiu limites de algada, definindo internamente os orgaos responsaveis pela aprova§ao, 
negocia<;ao e formaliza(;ao de investimentos, conforme quadro abaixo:

- Providenciar todo o necessario para a 
implementafao das a<;6es de gerenciamento 
de riscos, rcsponsabilizando-se pelas afdes e 
coordena;3o das atividades voltadas a esse 
proposito.

Oiviioo r«frur«rl»» 
MMCstiinwiioi

A|>ica'. ntopisu wra
Dree •<>

Coirtto do Inwib.iKOMs

A|:i«cla irccMiondl an 
nSo reccrftf ndal

Apreclo IretoTCncU cm> 
ndo rcccirendaj

Aocova wm suamtmer :o 
Cc-fidlic Dclibcraliva

prm wbnw»l«' »u 
Cunmll'n Dolltoubvo

CtlWori.i do
Adminlymtau FlnaflccHa

A|U'Oh it'liuila m st 
o xairinhoircno :o 

Cera ic de Inrest merrtc:

pOM 
encjmlnbsmfnloa
Dlmtona EMtiJUtt

Inreabmenlc d* »Mk» nn->w: 
quo 5?I dos teejisos 
garonlldcres >ti:

'•UMnKJo dj 
inwstiroer.ws

itMiememo de- wlm toiw 
■i.i qji.al a W. il« imukoc 
EiraMidcrei do Pleno

- Garantir a execute das atividades de 
identificacao, analise, avalia^ao, controlc e 
monitoramento dos riscos de credito, de 
mercado, de iiquidez, operational, legal, 
sistemico e outros inerentes a cada 
operagao.
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- Realizar a analise previa dos riscos de 
investimentos, incluindo as respectivas 
garantias.

- A analise previa do ARGR se destina ao 
controle ex-ante, de carater preventive, 
constituindo-se em elemento obrigatdrio no 
processo de aplica^o. Visa assessorar o 
processo de tomada de decisao de 
investimento, manifestando-se
especificamente acerca dos riscos 
identificados em determinado veiculo/ativo, 
bem como de seus efeitos sobre o risco 
total da carteira de investimentos.



Diretor FinanceiroF':4vio Teixeira GivesAETQ

Diretor FinanceiroFlavio Teixeira GivesARGR

Juliana Martin ho Busch Direcora de Prcvidencia e AssistenciaARPB

l.Z.Sobre o Plano

Nome

Patrocinadora principal

Modalidade

Meta ou indice de referenda IPCA +4,15% ao ano

1984.0001-11

Juliana Martinho Busch

Situagao Atuarial do Plano Superavitario

CargoNomeFun^ao

CargoNomeFun^ao

Plano de Beneficios

Administrador Responsive! pelo Plano de Beneficios (ARPB)

Tambem fol designado membro da Diretoria-Executiva da CAPESESP para exercer a fungao de 
Administrador Responsavel pelo Plano de Beneficios (ARPB):

A presente politica de investimentos considera a modalidade do piano de beneficios, suas 
cspecificidadcs, as necessidades de liquidez e demais caracteristicas sintctizadas a seguir. 
Deste modo, a construijao da carteira visa compatibilizar a alocafao em ativos coin fluxos de 
pagamento compativeis com os prazos e o montante das obrigafoes, com o objctivo de 
manter o equilibrio economico-financeiro entre ativos e passives do piano.

Plano de Beneficios Previdenciais dos Empregados 
da CAPESESP-PBP Capesesp_________________
Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da 
Fundagao Nacional de Saude - CAPESESP

Beneficio Definido

Cadastre Nacional de Pianos de Beneficios -
CNPB _______________________
Administrador Responsavel pelo Plano de 
Beneficios (ARPB)

incxistencia previa de conflito de interesses em qualqucr das fases do processo decisdrio; para 
o Publico Externo - Carta de Conforto indicando inexist&ncia de conflito de interesses da 

presta^ao de serviijos.

i.1.1.4. Designacao de Administradores Responsaveis (AETQ, ARGR e ARPB)

Administrador Estatutario Tecnicamente Qualificado (ARTQ) e Administrador Responsavel 

pela Gestao de Riscos (ARGR)

Para exercer as fun;bes de Administrador Estatutario Tecnicamente Qualificado (AETQ) e 
Administrador responsavel pela Gestao de Riscos (ARGR) foi designado um dos membros da 

Diretoria-Executiva da CAPESESP:



2. Cenario Macroecondmico
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Z.l.Anallse conjuntural

t impossivel deixar de registrar que o principal evento a impactar o memento atual e as 
expectativas futuras da economia fol ocorrencia e disseminafao de uma nova variante de 
coronavirus causadora de doenga que apresenta um espectro clinico variando de infecijdes 
assintomaticas a quadros graves e foi denominada pela Organizacao Mundial da Saude como 
Covid-19. 0 surto da doemja iniciado na Provincia de Hubei na China, e que se espalhou pelo 
mundo a partir de mar§o de 2020, ja conta reais de 44 milhoes de infectados e quase 1,2 
milhao de mortes, na apuraijao do Center for Systems Science and Engineering da 
Universidade Johns Hopkins. O Brasil apresenta o 39 maior numero de casos e o 2? maior 
numero de mortes.

A pandemia provocou a maior retra^ao economica desde a Grande Depress§o. A expcctativa 
para o crescimento da economia global caiu de 3,4 em outubro de 2019 para -4,4 em outubro 
de 2020. No caso da economia brasileira as variaveis foram tambem duramente impactadas, 
como se ilustra no grafico a seguir;

1 No monitoramento da evolufcio das principals variaveis economicas, a DAFI acampanha as publicafSes 
pcriodicas de diversas fontes, pooendo ser citadas dentre ela$, os bancos Bradesco e ItaO, o Banco 
Mundial e o Fundo MonetSrio Imernacional.

As analises prospectivas quanto ao comportamento da economia estao ainda em curso, num 
ambiente de alta inccrtcza, mas com moderada redupao do pessimismo, pois as expectativas 
para o final do ano eram ainda piores do que o observado no presente.

Esto movimento de significativa revisao das previsdes, seguido por todas as casas de analises 
acompanhadas1, mostra como o atual ambiente econbmico se mostra volatil, podendo 
representar incremento nos riscos, mas tambem o surgimento de oportunidades.

Para o ano de 2021 se espera uma retomada no crescimento, mas que deve ocorrer de forma 
significativamente desigual, como resultado das condigbes e capacidade de cada pais de 
reorganizar e estimular o desempenho economico.

Existe ainda incerteza quanto a possibilidade de a recuperate efetivamente ocorrer. Tais 
receios est5o associados a possibilidade de aprofundamento da desorganiza^ao nas cadeias de 
comercio intcrnacional e a possibilidade de recrudescimento da pandemia em sucessivas 
novas ondas, como a que esta sendo observada na Europa, a despeito das expectativas 
positivas quanto a disponibiiidade de vacinas efetivas para prevenir a contaminate, 
aguardadas para o primeiro semestre de 2021.

E nesse contcxto que se apresenta o cenario economico para o qual esta Politics de 
Investimentos esta sendo elaborada, com o intuito de nortear a alocaijao dos recursos do 
Plano de Beneficios Previdenciais Empregados da CAPESE5P.
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Proje^des para o crescimento da economla mundial (ern %)
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Com o relaxamento dos confinamentos e a rapida implantatjao de politicas de apoio em escala 
inedita por bancos centrals e governos no mundo inteiro, a economla mundial esta 
ressurgindo do colapso verificado no primeiro semestre 2020. Houve uma recuperafao pardal 
no emprego apos a queda vertiginosa durante o auge da crise.

A ja mencionada previsao para o crescimento mundial (-4,4%) represents uma revisao para 
melhor de 0,8 ponto percentual em relac;ao aos numcros de junho. Esse incremento decorre 
dos resultados um pouco mcnos sombrios do segundo trimestre, assim como de sinais de uma 
recupera;3o mais vigorosa no terceiro trimestre.

Mas a crise esta longe de terminar. 0 nivel de emprego continua bem abaixo dos pre- 
pandemicos. As incertezas economicas em rela^ao a retomada das atividades em todas as 
economias globais persistem e ganharam mais for$a no infcio do terceiro trimestre. Boa parte 
dos pai'ses da Europa reviveram uma onda de contamina?ao, ainda mais forte do que a 
primeira, apesar de ocorrer numero menor de mortes. Ja nos Estados Unidos, uma terceira, c 
mais potente, onda de contaminafao deu-se tambem em outubro.

Ihilb iic'a r'Hilirtitvii1 m ilist's|>cr liiillion

Varias economias, tais como Franca e Reino Unido, ja anunclaram fechamento parcial das 
atividades ccondmicas. Isso deixa claro quo nao sera rapida a recuperacao economica e,

Hi
2021

2.1.1. Contexto global
As proje^oes dao conta de que a queda no agregado da economla mundial sera de 4,4% em 
2020, e que o crescimento em 2021 sera de 5,2%. A se confirmarem, esses numeros 
representariam uma evoluqao de apenas cerca de 0,5% de 2021 em comparacjao ao produzido 
em 2019. Vale observar que estas previsbes sao medias, para as quaisse espera uma varia^ao 

significativa.



Perspectivas de crescimento - PIB real1
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Nas palavras da Conselheira Economica e Diretora do Departamento de Estudos do EMI, Gita 
Gopinath, "0 caminho a percorrer para sair desta calamidade devera ser longo, desigual e 
altamente incerto".

provavelmente, as incertezas que estamos experimcntando ao longo de dcste ano, 
permanecerao em 2021, mesmo que a vacina jA esteja dispom'vel.

Espera-se significativa mudan^a na politica externa americana, que com a elei^ao de Joe Biden 
para a presidencia, voltara a privilegiar o multilateralismo, com possiveis impactos positives no 
comercio internacional.

Continua em curso a disputa entre Chineses c americanos que se convencionou chamar de 
'guerra comercial', sem que se possa vislumbrar a possibilidade de um acordo estavel que 
possa normalizar a rela^ao entre os dois paiscs. A contenda se estendeu, mais recentemente, 
para a tentative de monopolizar o fornecimento internacional de equipamentos e outras 
solu^oes para a nova gera^ao da tecnologia de telecomunicacdes, chamada 5G. Nao se espera 
que a nova administra^ao americana flexibilize de forma significativa a rela^ao corn os 
Chineses.

0 quadro a seguir apresenta de forma mais dctalhada as expectativas para 2020, na visao do 
FMI.
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Economias avanfadas
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Jap3o _________________________________________

Reins Unido__________________________________

Canada__________________________________________

Outras economias avangadas _______

Economias de mcrcados emergentes e em deserwotylmento

Asia emergence c cm dcsctivolvimento_________________
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A$EAN-SJ___________________________________ __
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Russia___________________________ ____________

America Latina e Caribe_____________________________

Brasil_________________________________________

Mexico_______________________________________
Oriente Medio e Asia Central_________________________

Arabia Saudira ______________________________

Africa Subsaariana_________________________________

Nigeria___________________ _ __________________
Africa do Sul_______________________ ___________

Paises em desenvoMmento de baixa rent£a ____
1 ■ route: EM! - IVorfrf Economic Outlook. Var ii;3o percentual anual
2 ■ ASEAN-S lndonesia, Malasia, Pilipinas, Tallandla e Vietnam
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2,1.2. Contexto domestico

As expectativas para o crescimento do PIB em 2021 situam-$e em torno de 3,5%. A previsao 
constante do Relatorio Focus, compilado semanalmente pelo Banco Central e divulgado em 
23/11/2020 e de crescimento de 3,40% para o PIB, inflate medida pelo IPCA acumulada em 
3,47% e taxa Selle acumulada 3,00% no ano. A se confirmarem estes numeros, □ juro real sera 

negativo.

Assim como no cenario internacional, o ambiente interno e de grande incerteza. A 
possibilidade de ocorrgncia de uma segunda onda da pandemia do Covid 19 - a exemplo do 
ocorrido na Europa e nos Estados Unidos, onde a quantidade de novos casos avan^a a 
numeros nao vistos na primeira onda, embora com menor taxa de mortalidade - parece cada 
vez mais provavel. A depender de sua ocorrencia e intensidade, as expectativas de 
recuperafSo econdmica podem ser frustradas, assim como as demais variaveis podem se 
realizar longe do que foi previsto.

Existem expectativas positivas quanto a disponibilidade de vacinas, o que pode efetivamente 
possibilitar urn cido de retomada da atividadc economica com a liberafao da demanda por 
intera^oes sociais, lazer e turismo quo cst.i fortemente reprimida. Atualmente existem quatro 
vacinas com estudo clfnico sendo realizado no Brasil e o pais participa de convenios e 
negocia^oes internacionais visando a disponibilidade de outras. Noticias recentes dao conta de 
que alguns dos produtos em teste apresentam seguran^a e eficScia superior a 90%, o que pode 
favorecer o retorno a normalidade nos grandes centres urbanos, o que tambem tern efeitos 
sobre o consume.

No Smbito das relates internacionais, existe a possibilidade de se intensificarem as pressoes 
sobre o pais por conta das questoes ambientais, ja que o tema foi explicitamente tratado em 
diversas manifestagoes do provavel future presidente americano. O encaminhamento dessas 
discussSes pode ter impactos objetivos no com^rcio internacional, especialmente no case de 
commodities agropecuarias e minerals, ambas de grande importancia na pauta de 
exportapoes.

Uma outra forte fonte de incerteza advem da ausencia de consenso politico, crucial nao 
somente para aprovar uma s6rie de reformas necesscirias a estabilizapao das expectativas 
quanto a capacidade de solvencia do pais, como tambem para prover mecanismos essenciais 
para a administrate do Governo.

Estao pendentes de definifSo tambem as fontes permanentes de financiamento aos gastos 
sociais que s3o lidos como fundamentals para a manuten^ao do consumo das famflias e, cm 
consequencia, dos niveis da demanda agregada, ja que a taxa de desemprego esperada para o 
fim do ano e de 15,3%, perccntual que sc espera ser mantido ao final de 2021.

A incapacidade de equacionar esta questao pode resultar na ocorrencia de cenarios que serao 
extremamente danosos para a economia brasileira no proximo ano: ou se deixa de socorrer a 
renda das familias afetadas pelo apagao da economia na pandemia, ou se deixa de respeitar o 
chamado 'teto de gastos', atropelando o dispositive da responsabilidade fiscal inscrito na 
Constituitjao.

Na ocorrencia de um dos cenarios, pode-se ter frustrada a reag§o da atividadc economica e o 
crescimento esperado. No caso do outro vir a se realizar, espera-se o aumento no risco de 
insolvcncia resultando em aumento nas taxas de juros, induzindo a uma redu§:ao no potencial 
de crescimento no medio prazo.

Pode tambem ocorrer uma comblna$3o dessas alternativas, em niveis de potgneia que nao sao 
possiveis de se prever. As consequencias desses fatos certamente afetarao de forma decisiva 
comportamento da inflacao e da meta de taxa de juros, que s§o as principals variaveis 
cconomicas assocladas aos compromissos dos pianos prevldenciais administrados pela
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Taxa de Juros
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CAPESESP, de forma que o monitoramento proximo e cuidadoso da evolu^ao da economia 6 
essencial para garantir o atingimento das metas que garantem o cumprimento dos 
compromissos da Entidade.

0 quadro apresentado a seguir apresenta um conjunto de perspectivas para as principals 
variaveis economicas brasileiras, na visao do Departamento de Pesquisa Macroeconomica do 
Itau Unibanco.

BBL / USD - final de periodo 

Bslanga comercial - USD bi 

'Conta corrente • % do PIB 

llnvestimento direto no pais - % do PIB 

Reservas internacionals - USD bi

IPCA %

IGP-M - %

Resultado prrmario % do PIB 

Resultado nominal - % do PIB 

Divida publics bruta - % do PIB 

Divida publica liqulda - % do PIB 

I - Fonte: Depai tamento de Pesquisa Macroeconomica do Itaii Unibanco

Crescimento real do PIB - %_________________

PIB nominal - BRL bi_______________________

PIB nominal - USD bi

Populaggo {milhfies de hab.)________________

PIB per capita - USD

Taxa National de Desemprego - m£dia anual

Taxa National de Desemprego - fim do ano

Inflate

1,1

7.257

1.839

210,1

8.751

11,9

11,5

5,25

65

0,0

3,9
357

11,7

15,8

91,5

65,7

4,0

8,249

1.599

213,3

7.497

15,4

15,3

3,1

4,0

Projeijbes

2020 2021

5,00

75

0,2

44

357

2,5

5,6
86,9

65,2

4,1

7.381

1.427

211,8

6.740

13,6

15,3

3,5
22,0

4,03

47

2,8

4,0

367

0,9
5,9

75,8

55,7

4,3

7,3

Analise do cenario base para o horizonte da Politica

Na elabora^ao das Politicas de Invcstimentos para o periodo 2021 a 2025, a CAPESESP utilizou 
os servi;os da consultoria financeira Aditus com o objetivo de elaborar o casamento das 
aloca^ocs dos ativos e passives, com o uso da metodologia conhecida como Asset Liability 
Management (ALM). Considerando este fato e a expertise da contratada, cla ficou encarregada 
de projetar o cenario base a ser considerado.

Para cstimar os cenarios, a Aditus utiliza um modelo hibrido que considera em sua formulafSo 
uma participacjao otima entre a componente de tendencia (fator dcterministico - "reversao a 
m£dia") e a componente de comportamenio aleatoric (fator estocastico "random walk"} dos

_________ 2019
Atividade Econftmlca



que preservam sua tend&ncia de longo

20252020Benchmark
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7.38 7.387 33 7 30 7.04IMA-8 5*

2 23 2.232.23 2.23 2,23 2.23Dolar
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c as projecjSes atuais de mercado para

Proiepoos (to relornoe • Conarro Bn.v

2021 2022 2023 2024

ativos financeiros, tendo por base os dados historicos 
estas varlciveis.
A composiijao otima e obtida pelo rnodeio encontrando-se a cornbina?ao dos dois fatores 
(estocastico e deterministico) que converge para o comportamento historico observado (a 
razao de variSncia historica) dos prefos dos ativos financeiros considerados para fins de 
projetjao do cenario.
No ambito do modelo utilizado, cada um dos fatores exerce influencia especffica nas 
simula0es a serem realizadas para cada uma das variaveis a sercm utilizadas no estudo. 
Enquanto o fator determinfstico e o responsavcl por apontar a esiabiliza^ao da tendencia de 
longo prazo, o fator estocastico representa os cheques sofridos pela serie historica de cada 
variavel.

A partir da combinagao desses dois efeitos, o modelo e capaz de gerar projc?ocs cujo 
comportamento se assemelha muito ao comportamento real dos ativos, que podem sofrer 
choques relacionados as incertezas do mercado, mas que preservam sua tend&ncia de longo 
prazo.

Com o objetivo de estudar sens efeitos nas alocatjoes simuladas, foram avaliadas as variaveis 
constantes do quadro a seguir, dentre as quais figuram aquelas com maior probabilidade de vir 
a ter influencia na evolu$ao dos ativos garantidores dos compromissos do PBP Capescsp. 0 
quadro lists tambem a estimativa dos seus retornos para os proximos cinco anos, em taxas 
nominais ao ano.

ElaboracSa: Aditus Consuitoria Financeira

Para validar a compatibilidade dos resultados apresentados pela Aditus, foram utilizados os 
estudos de anillses de cenarios projetados por consultorias, bancos e gestores de 
investlmentos c, principalmente, o Boletim Focus do Banco Central e a Estrutura a Termo da 
laxa de Juros Estimada - ETTJ da AN BIMA. Como resultado, obteve-se um cenario base com



Apresenta^ao de cenarios alternatives2.3.

Abaixo sao resumidos os cenarios simulados.

Cenario otimista para a economia
Piojecoea de rotornos ■ Cunario Olirni$l;i

2024Banchinaik 2020 2021 2022 2023 2025

5,00 5,002 CO 2.25 3.75 5.00SELIC

3.50 3.25 3.25 3.203.751PCA i INPC 2 W

5.50 4 00 3.80 3.67 ,1.67 .5 67IGP-M/1GP-DJ

5.32 5,322.51 4 2* 5.05 5.32IMA-B 5

5.57 7 12 5.35 6.35 6,35IMA-a 5* 6.60

-2.00 -2.00 -2.0012 96 -2,00 -2.00Ddlar

6.69 6.G$»Credito CDI High Grant; □ .2!‘ 3.42 5.18 6.63

5.01 5.76 6.63 7.41 7.41 7.4!Credito IPCA • High Grade

7.86 7 866,33 7 86Multimercado 4.55 5 06

11.309.73 V..3U 11 30Z2.40 I3.U3Ibovettpa

6.8v 6805,55 6.00Exterior RF Global AGG Bond 3.53 4.03

8 00 8.0010.25 6.75 a.ooExterior RV - MSCI World 20.00

4.66 ■166-9.89 t.fiS 3.43 4.66Exterior RF - Sam Hedge

5.H4 5.84 5.a48.05Extetioi RV Sem Hedge 4 45 4.61

1>Elaboracao: Adieus Consulioria Financclra
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Os cenarios alternativos ao cenario base foram previstos com varia^des sobre os indices 
selecionados, mediante a escoiha de situates limite com o objetivo de aplic^-los a aloca^ao- 
alvo e, dessa forma, avaliar a capacidade dos ativos de suportar a constitui^ao das reservas 
matematicas naquelas circunstancias, fazendo a mesma comparacao da evolu^ao do passive e 
do ativo do PBP Capesesp.

As mudanfas nas variaveis que determinam os cenarios alternativos, t&m como base a 
expectativa do comportamento macroeconfimico resultants do acompanhamento da 
conjuntura economica realizada pelo Comitc de Mercado da Aditus.

coerencia economica e que foi fruto da discussSo, do exame e da opiniSo consensual das 
instancias envolvidas na elaborate desta Politlca de Investimentos.



Cenario pessimists para a economia
ProjoqfH'sdo retonwfi Cenario Pe^miu-'

2024 202520232021 20222020Benchmark

8,90 8.006.50 ZOO4 50I 50SELIC

■4.50 4.504.503.50 1.UC1.00IPCA.' INPC

6.20b.20 6.206.0013.00 6.00IGP-M/IGP-DI

8.423 4?7 12 8 1h6.092.01IMA-8 5

‘J 739 737.64 8.68 9.73S.()4IMA-8 5*

3.003.1X1 3 I.XJ3.U013 15 3.00Dolar

7 597.59S07 7 591 654 IMCfftdlto GDI - High Grade

7.417 416,29 6,63 7.115 53Credlto IPCA - High Gmdo

9.18S IB 9 184 81 1 113 53Multi me rca do

12.3212.32-3,34 2.51 0.14-13.73IbovBspa

8.817.57 780 8.815.813.02Exterior RF • Global AGG Bond

I4.W■1 K) 11.00 14.00-11.50 4.75Exterior RV - MSCi World

12.0712.il?16.5/ 6.98 10.79 11.04Exterior RF • Bern Hedge

17.42 17.4214 331.97 7.890. >4Exterior RV • Sern Hedge

Elaboracao: AditusConsultoria Financcira

3. Apresenta^ao do passive

Caracteristicas gerais3.1.

AgregadoIPCA 4,15% tr.a.

Taxa de Juros Atuariai - Estudo T^cnico3.2.

J
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hidexador

A sintese das caracteristicas do PBP Capesesp, assim como sees parametros de estrutura$ao 
estao apresentados no quadro abaixo.

A Resolute CNPC n- 30/2018 cstabelccc os parametros tecnico-atuariais para estrutura^ao 
dos pianos de beneficios de entidades fechadas de previdencia complementar. De acordo com 
a mencionada norma, "o entidade poderu odotar taxa de juros real limitoda ao Intervalo 
compreendido entre 70% da taxo de juros pardmetro e 0,4% ao ano acirno da taxa de juros 
parametro". Para fins de definipao dessa taxa, a PREVIC divulga anualmcnte a Estrutura a 
Termo de Taxa de Juros Media e, para o exercicio de 2020, foram publicadas a Portarias n° 292 
do 08 de abril de 2020 e n? 337 de 29 de abril de 2020, corn essa finalidade.

A Instruijao Previc n? 10/2018 estabelece orientacoes e procedimentos na realiza^ao dos 
cstudos tecnicos que visem atestar a adequafao das hipoteses biomt-ttricas, demograficas,

Taxa
Atuariai

Resume 
dos Beneficios

Aux.
Aux.

Compl,
p

Metodo de 
Flnandamento

Regime 
Financeiru

para o 
Naialidade, 
Funeral e 
Aux. Redusao;
CapitalizagSo para 
os demals 
beneficios

- Complementacao de spesentadoria por ReoarticSo simples 
tempo de contrlbuiqSo c por idade;

Compiementapao de invalldez;
- Cornpiementafao de pensSo;
Comptementuvae de auxflio daenfa;

- Complementacao de auxillc- reclusao;
- Peculio Previdendal; e,
- Auxilio Natalidade e Auxilio funeral.



4,15% 3,78%

limite Inferior
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Taxa Oefinida pela 
CAPESESP

/

V

r

economicas e financeiras as caracteristicas da massa de participantes e assistidos do piano de 
beneficios de carater previdenciario.

De acordo com a mencionada Instrmjao, no estudo tecnico de adequa^ao de taxa de juros, de 
periodicidade anual, deve ser demonstrada a "convergcncia entre a hipotese de taxa de juros 
real anual e o toxa de retorno real anual projetada para as oplicaodes dos recursos 
garantidores relacionados aos beneficios a conceder e concedidos que tenham sea valor ou 
nivel previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado atuariulmente, de forma a 

assegurar sua concessao e manutencao, bem como aos beneficios concedidos que adquiram 
caracteristica de beneficio definido no fuse de concessao".

No caso do PBP Capesesp, estruturado na modalidade de Beneficio Definido, o Estudo Tecnico 
de Adequate da Taxa de Juros realizado pela consultoria atuarial Rodarte Nogueira - 
Consultoria e Estatistica em Atuaria (Relatorio RN/CAPESESP n° 006/2020, de 26/08/2020) 
demonstrou e atestou a convergencia entre a proje^ao do retorno dos investimentos que dao 
suporte as Provisoes Matematicas totals e a taxa de juros real anual utilizada no desconto a 
valor presente, das obriga^des atuariais do Plano no ano de 2019.

Em conformidade com a duraijao do passive do PBP Capesesp (18,46 anos), a taxa de juros 
parametro para o exercicio de 2020 e de 5,40%, sendo o limite superior de 5,80% e o inferior 
de 3,78%. A taxa de juros atuarial adotada na ultima avalia^o atuarial foi de 4,15% ao ano. 
Apos as verificaijoes efetuadas, conclui o Estudo que as proje^des de rentabilidade dos 
investimentos, considerando o piano de custeio vigente e o fluxo future de receitas de 
contributes e de pagamento de beneficio indicam uma taxa interna de retorno de 4,57% ao 
ano, superior a alual hipdtese de taxa de juros atuarial de 4,15% ao ano, utilizada no desconto 
a valor presente das obrigagoes atuariais do Plano no estudo atuarial efetuado em 2019. 
Assim, a consultoria atuarial rccomcndou a adogao de taxa de juros atuarial no intervalo entre 
o limite inferior estabelecido pela legislate para a duration de 18,46 anos (3,78% ao ano), e a 
taxa utilizada na ultima Avaliacjao Atuarial, de 4,15% ao ano.

Assim, conforme aprova^ao da Diretoria-Executiva e do Conselho Deliberative, foi mantida 
para avaliacjao atuarial de 2020, a taxa de juros atuarial de 4,1.0% ao ano, uma vez que se 
encontra dentro dos limites legais do exercicio, como pode ser visualizado no grafico a seguir:

PBP Capesesp - Taxas reais para Avalia^ao Atuarial
5,80% 

5,40%

111
Limite Superior ParSmetro TIR Apurada pela

Rodarte Nogueira



3.3.

IPCAIr.ccxador do Plano (Reajustc dos Beneffcios)

4,15%Taxa Real Anual do Juros

(F ator deostimadaFutura 3,25%

indexador Econdmico + 4,15% a.a.Taxa anual Esperada de rctorno dos investimentos

Escala de saldrlos CAPESESP 2017Cresclmenro real cos salaries

0%Crescimento real dos beneflcios do Plano

1

0,9842

Hipotese nao utilizadaGera^ao futura

NulaRotatividade

AT-2000 Basica segregada por sexoTabua de Mortalidade Geral

Winklovoss desagravada em 50%Tabua de Mortalidade de InvSlidos

WYAII Internacional desagravada em 50%Tabua de Entrada em Invaiide?

Expectativa tie Calculo do fator previdenci^rio Tabua iBGE 2017

de

de
Familia Real

Provisao de Atualiza^ao Monetaria cos Beneflcios

Outras Hipoteses

17 ■I

Hipoteses Atuariais

Inflacao Anual
Capacidade) _

E importante registrar, que o passivo atuarial considerado para a estimacao futura dos 
compromissos do PBP Capesesp, para fins desta Politica de Investimentos, foi apurado pela 
consultoria financeira Aditus. Esta decisao se deveu ao intcrcsse de aproveitar a oportunidade 
de obter estimativas que pudessem ser comparadas com as que sao efetuadas pela consultoria

Hipdtese sobre Composifao da familia 
pensionistas para os Participantes Assistidos

- Todos os Participantes se Aposentam na 1® Elegibilidadc;
- Crescimcnto Salarial Nulo para os Autopatrocinados;
- Os pensionistas em benefi’cio nao possuem dependentes.

0,46% (variaifSo acumulada do IPCA entre Janeiro e 
Ju>ho/2019J

Familia padrao: 95% dos participant's sao casados, a esposa 
c 4 (quatro) anos mais jovem, com dois iilhos dependentes 
cuja maioridade sera alcanpada quando ele atingir 55 
(cinquenta c cinco) anos. Para os pensionistas, consideta-se 
a estrutura familiar infarmada.

Fator de DetermlnacSo do Valor Real ao Longo do
Tempo dos Saiarios_________________________

Fator de Dctcrminafao do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Beneflcios da Entidade

Hipdtese sobre Cornposipao da famflia 
pensionistas para os Participantes Ativos

Hipoteses atuariais adotadas

As hipoteses atuariais, aprovadas pels Diretoria-Executiva e pelo Conseiho Deliberative, por 
proposta da Diretoria de Previdencia e Assistencia, na forma sugerida pela Consultoria Atuarial 
Rodarte Nogueira, sao apresentadas no quadro abaixo.

A 
t 

e'



4.1.

18,46 anosDuraiion do passive

9,77 anosDuration do ativo

IPCA + 4,15% ao anoTaxa atuarial/taxa de referencia

18
V

Referenciais do Plano de Beneficios

atuarial Rodarte Nogueira e ainda peia disponibilidade do fluxo anual dos passives que 
somente sao entregues pela consultoria atuarial no im'cio do ano seguinte a apresentapao da 
Politico de Investimentos.

4. Apresenta^ao das propostas de macroalocacao e metas de rentabilidade

Para que fosse possivel chegar as macroaloca^oes por segmento de atuag3o, a equlpe da 
CAPESESP avaliou o ccnario base e suas alternativas, bem como os comportamentos do 
passivo do Plano, de forma a simular o impacto das mudan^as de cenario sobre esse 
comportamento no futuro.

Determina?ao de limites de aloca^ao e metas de rentabilidade

Baseando-se nas analises de sensibilidade, tanto a partir do cenario base determinado, quanto 
dos cenarios alternatives, previstos no Estudo ALM, e possivel determinar os limites c a meta 
de aloca^o, tendo como objetivo o cquilibrio economico-financeiro do Plano.

Ha que se destacar que as aloca^des taticas deverao sempre respeitar a necessidade de caixa 
do Plano e os limites previamente determinados. Serao tolerados desenquadramentos 
passives, ou seja, aqueles que ocorrerem em fun?ao da valoriza^ao dos ativos ao longo do 
periodo da a plica i;ao, devendo ser monitorados e tratados na forma da legislate vigente.

Em atendimento ao que preve a InstrufSo Previc n^ 06 de 14 de novembro de 2018, a seguir 
sSo apresentadas a macroaloca^ao e as metas que serao perseguidas no ano de 2021, na 
administrafao dos ativos do PBP Capesesp, alem da rentabilidade auferida pelos investimentos 
do Plano nos ultimos cinco exercicios.

4.1.1. Limites de aloca^ao

Com base nas caracteristicas do piano, a CAPESESP, por meio da Aditus, realizou o estudo de 
macroalocat§o, visando a proposif§o de uma carteira de investimentos adequada ao passivo 
do piano, o que propicia a mitigapao do risco de descasamento de fluxos entre ativos e 
passives. Os referenciais de prazo medio dos fluxos do ativo e passivo, bem como a taxa 
atuarial do Plano sao apresentados no quadro a seguir:

O controie de riscos em pianos de previdencia passa necessariamente pela identificaijao do 
passivo, que pode consistir em obrigaqoes futuras ou expectativas de retorno de acordo com 
os tipos de piano de beneficios.

A avalia<jao do risco atuarial integrado aos investimentos tern como objetivo assegurar os 
padrbes de seguran^a economico-flnanceira, com fins especificos de preserver a liquidez, a 
solvencia c o equillbrio dos pianos de beneficios administrados.

A necessidade cada vez mais latente de uma gestao conjunta entre ativos e passives torna cste 
tdpico de extrema importancia para avaliar se a carteira de investimentos esti condizente com 
o fluxo futuro das obrigafbes.

0 grafico a seguir, representa a projc<;ao da distribuiqao dos Beneficios Liquidos (beneficios - 
contribuifoes), simuiados ao longo do tempo com base na evolu^ao do passivo.
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Renda Fixa

100,00%100% 73,00%

70%

15%

10%

Umites da PI
Segments

SuperiorInferior

Aloca^ao 
objetivo

Elaboracifo: Aditus Consultoria financeira

0 Estudo de ALM - Asset Liability Management {gerenciamento de ativos e passives) - busca 
oferecer uma solu^ao mais adequada para definicao de regras que objetivam a preserva^ao do 
equilibrio e da solvencia dos pianos tendo como foco a gestao de riscos com base na 
compreensao dos fatores determinantes no resuitado do Plano. O estudo deve ser revisado 
periodicamentc e sua elaborate deve:

• Considcrar as classes de ativos elegiveis, bem como dados adicionais de liquidez, risco 
de mercado, risco de credito e Horizonte de investimentos;

• Apresentar como resuitado uma carteira que proporcione retornos compativeis com a 
meta atuariai e que minimize a probabilidade de deficit atuarial;

• Adotar os limites para cada classe de ativos respeitando as restri0es legais e os limites 
utilizados para parametrizaqao do modelo.

Os fluxos simulados foram considerados para eslabelecer os limites de alocatjSo que estao 
apresentados no quadro abaixo:

Li mite legal 
Res. CMN 

4.661/2018

Operates com participantes 

Exterior

Estruturado

Imobiliario

20%

20%

ALM____________

Liquidez

Credito Financeiro

Renda Variavel

95,90% 

93,10% 

2,50% 

0,30% 

0,00% 

0,00% 
3,60% 

0,50% 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,00% 

0,00% 
5,00% 

15,00% 

2,00%

*’41
•2 <2
2
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4.1.2. Metas de rentabilidade

Renda Fixa IPCA

Renda Variavel IPCA

4,15%Imobiliario IPCA

5,00%IPCA

5,00%IPCA

4.1.3. Rentabilidade auferida nos cinco ultimos exercicios

vy20

IndexadorSegmento

2016 20192017 2018Segmento

Spread sobre 
indexador (%a,a.)

Operagdes com Participantes

Investimentos no Exterior

12,26% 
13,76% 
-0,40% 
15,10%

7,41%
9,05%

•18,32%
24,56%

10,65%
1.0,87%
6,22%
9,86%

9,80%
9,73%
7,64%

49,68%

6,79%
6,85%
4,78%

11,69%

4,50%
6,00%

56,44%
60,54%
-2,54%

163,32%

Somatdrio dos recursos do Plano
Renda Fixa_________________
Imobiliario
Operates com Participantes _______________________________

• rentabilidade auferida ate u mfis de outubroe projetada para dezembro de acordo com a rentabilidade 
cspcrada para cada segmento

4.2. Segmentos de atua^ao

A CAPESESP seguira os limites de diversificafao e concentra?3o, por ativo, de cada segmento 
descrito na Resolu^ao CMN 4.661/2018. Esta decisao tern por objetivo cstimular a busca por 
retornos acima das metas determinadas, tendo em vista as oportunidades e ofertas de ativos 
ao longo do periodo.

Cabe ressaltar que as aloca^oes em qualquer um dos segmentos deve seguir, rigorosamente, 
as orientates contidas nesta Politica c na legislate1 aplicavel em vigor, bem como nos 
Normativos Internos da CAPESESP, assessdrios a esta Poli'tica, que tratem da seleno de 
gestores, emissores e ativos, criterios de diversificato, limites de alocato, rating e qualquer 
outro assunto relative aos investimentos e desinvestimentos.

Eventual aloca^ao nos segmentos de Investimentos Estruturados ou Investimentos no Exterior 
deverao ser apresentadas ao Comitc de Investimentos, por meio de relatdrio especifico que 
embase sua proposta, para apreciat^ao e oferecimcnto de subsidio a decis3o da Diretoria- 
Executlva.

O segmento de Renda Fixa continuara sendo a principal alocagSo do Plano, principalmente os 
tftulos publicos indexados ao IPCA, devido ao estoque desses papeis com vencimentos futures.

No segmento de Imdvcis, espera-se que seja possivel o cumprimento das metas de 
rentabilidade, ja que a quase totalidade da carteira de alugueis e renda tern contrato vigente 
para o ano. Os riscos associados a esta possibilidadc incluem o com portamento da inflato e 
ainda a reavaliaijao da carteira, que passara a ser efetuada anualmente, na forma da Instrut0 
Previc 31/2020. Continua sendo objeto de analise a alienat0 de parte da carteira, o que 
devera ser feito assim que haja melhoria dos pre^os de venda dos ativos.

2020 (*) Acumulado



Limltes de aloca?ao per segmento

100% 100%Renda Fixa

100%A
100%

25%8

20%A

80%II
20%B

20%ETF Renda FixaC

21
0%A

Obriga^oes de organismos multilaterais emltidas no Pais 0%B

0%C
20%III

0%0

5%FIDCe FICFIDC, CCB e CCC8E

0%CPR, COCA, CRA e V.'AF

Renda Varlavel 70% 5%

70% 5%

22
50% 5%II

III 10% 0%

IV 3% 0%

Estruturado 20% 0%

HP (cotas de fund os de investimento em participafocs)I A 15% 0%

23

a 15% o%

Li mitesModalidades de investimento
inclso’ Almea1ArtigO1 Politlcalegal

Tituiosda dfvida pubiica mobiliaria federal interna

ETF renda fixa composto titulos da dfvida publics 
mobiliaria federal interna

Acivos financeiros de renda fixa de omlssSo com 
obriga^o ou coobrigacSo de instituifoes financeiras 
bancarias

Titulos das dlvldas ptiblicas mobiliarias estaduais e 
municipals

Ativos financeiros de renda fixa de emissao, com 
obrigacSa ou coobriga^o, de instiluifdes financeiras nao 
bancarias e de cooperativas de credito, bancaria ou nao 
bancarias

Ceflificados representativos de onto fisico no padrSo 
negociado em boisa de mercadorias c do futures.

Ativos financeiros de renda fixa de emissSo de sociedade 
por a?dcs de capital aberto, inciurdas as companhias 
securitizadoras

Segmento Especial de Llstagem: A^Oes, bonus, recibos, 
certificados de deposito + ETF de sociedade de capital 
aberto admltidas S negociado em segmento especial 
que assegure praticas diferenciadas de governanga.

Brazilian Depository Receipts - BDR classificados como 
nivel II e III.

FIM (rotas de fundos de investlmento classificados como 
multimercado) e FICFIM (cotas de fundos de 
investlmento cm cotas de fundos de investimento 
classificados como rnultimercarfol

Debentures emitidas por sociedade por agoes de capital 
fechado nos termos do art, 2‘-’ da Lei n^ 12.431, de 24 de 
Junho de 2011

Segmento n3o Especial: Agoes, bonus, recibos, 
certificados de deposito i ETF de sociedade de capital 
aberto

Os segmentos de Renda Varlavel e Investimentos no Exterior s3o analisados como 
possibilidade para pequenas alocafSes, mais para o cfeito da necessidade de diversificagao 
e/ou para o caso de apresentarem boas taxas de atratividade.



15% 0%C

COE (Certificados de Operacdes Estrutuiadas) 10% 0%II

Imoblliirio 20% 15%

0%I

24
20%

CR! (certlficados de recebiveis imobiliarios) 0%II

CCI (c6dulas de cfedixo imobiliario) 0%III

Esloque imoblliarios 15%

15%Operatoes com Participantes 15%

15%
25

15%

0%II

10% 2%Exterior

2%I

2%II

Fl c FICFI com o sufixo "Invcstimcnto no Exterior" - 62% 2%III
26

10%Fl e FICFI com o sufixo "Investimento no Exterior'' 2%IV

2%V

2%VI

Aloca^ao por emissor

100%, 100%Tesouro NationalI

20% 10%II27

10% 5%Oemais EmissoresIII

22

limites
EmiSsor

PoliticaLegal

FAMA [cotas de fundos de investimento classificados 
como "At&es - Mercado de Acesso")

Fll (cotas de fundos de investimento imobiliario (FIIJ e 
FICFII (cotas de fundos de investimento cm cotas de 
fundos de investimento imobilidrlo))

Fmprestimos pessoais concedidos com recursos do piano 
de bcneficios aosseus participates e assistidos

Financiamcntos imobilidrios concedidos com recursos do 
piano de beneficios aos sens participantes e assistidos

Fl c F1CFI classificados como ‘'Ronda Fixa - Dfvlda
Externa"

FTP indice do exterior ne«aciado em oolsa de valores do
Brasil

Brazilian Depositary Receipts BDR classificados como 
nfvel I e FiA - BDR nivel I (cotas dos fundos da classe 
"Afocs-BDR Nivel I")

Outros ativos financeiros no exterior pertencentes as 
carteiras dos fundos constituidos no Brasil, que n3o 
estejam previstos nos incisos anteriores.

Instituipao financelra bancaria autorizada a funcionar 
pelo Bacen

Alines'Artigo1 Indso’



Concentrate per etnissor

5%25%

e 2%25%II a

5%25%FIDCeHC-FlDCb

5%25%c

FICFI 5%25%ci

25% 5%AJ c FIC-FII **c
ll

28
25% 5%f

25% 2%8

25% 5%III

15% 5%a
IV

Da ernissar listada na alfnea "d" do inciso 111 do art. 21 15% 5%b

25% .15%§!«

§ 22 0 limitc cstabclccido nas allncas ”b", "d", "c" e "f" do inciso II do caput

•* n3o sc apllca o limitc de 25% nos FIC-FI, desde que suas aplicaijdes observem os limites do art. 28.

23

Limites de Concentrate pof EmlssorAlinea:Inciso’Artigo' legal

Limites

PoKtica

ETF, negociado em bolsa, referenclado cm indices de 
Renda Fixa ou Renda Variavcl

*** nao se apllca o limite de 25% nos TIP que invistam pelo mcnos 90% do PL em colas de outros FIP, desde que 
suas apKca^oes observem os limites do art. 28.

* Emissoes de certificados de recebiveis com a adocao de regime fiducterio, consldeia-se camo emissor cada 
patrimOnio separado constituido corn a adocao do referido regime.

Fundo de Investimento constituido no exterior de que 
trata o inciso III do art. 26

De uma mesma classe ou serie de titulos ou valores 
mobilerios de renda fixa.

Capital totak e do capital votante, incluindo os bonus de 
subscrigao e os recibos do subscribe, de uma mesma 
sociedadc por afdes de capital aherto atimitida ou n3o a 
negociacSo em bolsa devalores

lr)stltui?3o financcira (banedria, n3o bancSrlas 
coopcrativas decredito autorizada pelo BACEN)

Fl constituidos no Brasil de que tratam os incisos II, IV e
VI do art. 26 e

FIC-FI constituidos no Brasil de que tratam os incises II, 
IV c VI do art. 26**

Demals emlssores, ressalvado o disposto nos Incisos III e 
IV

1 Referem-se aos artigos, incisos e alineas da Resoluijao do Conselho Monetario National n5 4 661. de 25 de male 
de 2018.

Patrimftnio separado constituido nas cmissoes de 
certificado de recebiveis com a adosSo de regime 
fiduciario’

Ff classificado no segmento estruturado, 
classificado no segmento estruturado XK, FIP



5. Projegao dos resultados (vafores expresses em reais)

Cenario base5.1.

1.999.768167.983.678 165.983.910 7,83%2021

3.890.678180.971.734 177.081.056 7,73%2022

6.201.850188.253.082 7,45% 6,31%2023 194.454.932

15,01%208.137.335 199.360.536 8.776.800 12,58%2024
14,07% 11,74%221.816.688 210.346.434 11.470.2542025

Cenarios alternativos5.2.

Cenario otimista

5,00%8,07%2021 168.357.544 164.021.710 4.335.835

7,81% 6,44%6.913.511174.588.7402022 181.502.251

7,32% 6,75%186.373.493 8.410.5922023 194.784.085

13,45%9.951.268 14,61%198.064.9372024 208.016.206

13,53% 12,81%210.252.772 10.882.110221.134.8822025

Cenario pessimista

5.701.566 7,92% 3,97%162.413.6542021 168.115.219

6,19%9.884.649 8,46%172.460.514182.345.1632022
7,27%8,57%12.983.060184.990.9922023 197.974.051

17,88% 15,38%15.970.600214.952.964 198.982.3642024
15,56%17,35%18.531.958232.315.833 213.783.8752025

6. Riscos

Defini^ao6.1.
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%

ResultadoAno

ResultadoAno

ResultadoAno

Os sete grupos de risco mats importantes para a CAPESESP estao listados a seguir:
• atuarial ede liquidez;
• de mercado;
• de credito;
• operational e legal; e,
• sistemico.

Ativos 
financeiros

Ativos 
financeiros

Ativos 
financeiros

Reserves 
matematicas

Reservas 
matematicas

Reservas 
matematicas

Retomo dos Evolucao das 
ativos reservas

Retorno dos Evolu?ao das
ativos reservas

Retorno dos Evolu?ao das 
ativos reservas

6,25%

6,69%

As atividades desenvolvidas pela CAPESESP envoivem a assuncao de diversos riscos. Assim 
como em qualquer ramo de atividade, o risco e inevitavcl, porem o grau de exposkjao deve ser 
adequado a cada tipo de negdcio, sendo identificado, monitorado, avaliado e controlado.



6.2.
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Identifica?ao dos riscos incorridos e metodologias de apurafao e controle

6.2.1. Risco Atuarial e de Liquidez

O risco atuarial se relaciona com a atividade principal do Plano, pois trata da possibilidade de 
insucesso na capacidade de pagamento das obrigaQoes previdenciais contratadas pelos 
participantes e assistidos. Este risco esta fortemente rclacionado com o aspecto de solvencia 

dos Pianos de Beneficios Previdenciais.

A exposi^ao ao risco de liquidez se relaciona com a possibilidade de n3o haver recursos 
suficientes para fazer jus a uma obriga^ao financeira em alguma data. Deve-se atentar para o 
fato de que a falta de liquidez e solvencia podem coexistir ou nao, pois e possivel ter ativos 
suficientes para pagar uma obrigatjao, scm a possibilidade de transforma-lo em caixa no prazo 

necessario.

Para apura^ao e controle do risco atuarial, a CAPESESP conta formalmente com o apoio da 
consultoria Rodarte Nogueira, que efetua, mensaimcntc, polo metodo de recorrencia, a 
atualizafSo dos compromissos dos Pianos, os quais sao tamb^m anualmente reavaliados 
atuarialmente, com base em premissas e hipdteses cuja ader£ncia e testada e ajustada, na 

forma da regulamenta^ao sobre o assunto.

Visando o controle do risco de liquidez a CAPESESP contratou a elaborate de estudos de ALM 
(Asset Liability Management), eteluados pela ernpresa Aditus Consultoria Financeira, que 
agregam o enfooue estocastico as estimativas de provisoes matematicas e dos fluxos de 
pagamento dos beneficios comparando-os com as receitas de contribui?des, pagamento de 
juros e resgates de investimentos.

Os recursos sao majoritariamente aplicados cm titulos corn rendimento real superior a taxa 
atuarial e os recursos destinados aos pagamentos entre resgates, aplicados em ativos 
atrelados a juros de mercado (SELIC) visando garantir a liquidez.

6.2.2. Risco de Mercado

Em rela^ao ao risco de mercado, a exposi^ao se da em funcao dos ativos que sao comprados 
para fazer jus ao passive. 0 risco de mercado, por defini^ao, e a possibilidade de perdas 
financeiras devido as variances dos prefos dos ativos detidos, ou seja, ao risco de se possuir 
ativos ern montante necessario para cumprir com uma obriga^ao, contudo, ao tentar 
transforma-lo em caixa, o valor obtido com a sua venda vir a ser inferior ao pretendido em 
fung:ao da conjuntura do mercado de capitals ou mesmo do volume flnanceiro que se pretende 
consegulrcom a venda.

Em termos efetivos, o conceito de risco associado ao cumprimento dos compromissos do 
Plano e o nao atingimento da meta atuarial (atualmente estabelecida como sendo o IPCA + 
4,15% a.a.). Para controle do risco de mercado o Plano utiliza como principal instrumento o 
controle da exposhjao.

A carteira de renda fixa do Plano (equivalente a cerca de 94% das provisoes matematicas) tern 
cerca de 94% dos sous papeis indexados ao IPCA. Estes ativos (que representam cobertura de 
92% das provisoes matematicas) sao contabilmente marcados pela curva de juros do momento 
da aquisifSo e possuem taxa de carregamento significativamente superior a taxa atuarial, 
justificando o pcrfil conservador das aplica;oes.

0 controle dos resultados e realizado pclo metodo de Diverg£ncia Nao Planejada - DNP, 
mensal, anual c acumulada em 12 meses. Entende-se a mcncionada metodologia como urn 
controle da diferen^a entre a rentabilidadc efetiva de urn segment© de aplica^ao ou de urn 
piano de beneficios em rela<;ao aos retornos esperados por meio dos indices de referenda de 
rentabilidadc.



6.2.3. Risco de Credito

boIiistituitao ou einissao com rating mininio A- 2%5%

instituitSoou emlssaocom rating mfnimo AA- 5% 9010%

Instituicaoou cmissao corn raring mfnirno AAA 1054 182520%

7.
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Emis&or, controiador ou emlssSo

As posi;6es alocadas sao monitoradas diariamente pela Divisao de Tesouraria e Investimentos, 
mensalmente pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho Fiscal, alem de serem trimestralmente 
apresentadas ao Comite de investimentos.

Comprarnetimento 
maximo do Pl do 

Piano

limite maxima 
por emissot

Praio maximo 
(ventimento 

em dias)

Para o segmento de Renda Variavel, sera utilizado o Beta cm rela?ao ao Ibovespa como 
medida de risco de mercado, na hipotese de utiliza^ao deste mercado para aplica^So dos 
recursos excedentes as ncccssidades atuariais.

Com relaijao aos emprestimos a participantes, e efetuada analisc das margens consignaveis 
dos beneficiaries para estabelecer os montantes de concessao. Adicionalmente e realizado o 
acompanhamento periodico do nivel de inadimplencia da carteira, visando avaliar e atuar 
sobre as razoes causadoras.

A CAPESESP, na qualidadc de administradora do piano de beneficios, deve acompanhar c 
gcrcnciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de 
model© que limite a probabilidade de perdas maximas toleradas. Para tanto, como informado, 
utiliza o controle pela DNP entre o resultado dos investimentos e o valor projetado para estes 
investimentos, cm conformidade com a legislate vigente.

O risco de credito e definido como a possibilidade de perda decorrente do nao recebimento de 
urn credito, ou o recebimento de valor menor do que o pactuado, devido a incapacidade de 
pagamento de uma contraparte, seja ela o emissor de um titulo privado, ou ate um 
participante ou assistido que nao paga uma parcela do emprestimo concedido pela CAPESESP. 
De forma bastante simples, e possivel relacionar risco de credito a inadimplencia.

Diante da falta de modelos estati'sticos consagrados e ajustados para o mercado brasileiro, o 
PBP Capesesp utiliza como principal instrumento para minimiza^ao do risco, o controle da 
exposi^ao.

0 Plano apresenta supcravit tccnico cstando, portanto, com as provisoes matematicas jS 
constituidas e suportadas apenas pela carteira de renda fixa.

Para a expositjao ao credito privado, ha normas especificas aprovadas pela Diretoria-Executiva, 
para instituifoes financeiras e nao-financeiras, que contemplam ratings de “investment grade" 
de agendas autorizadas, indicadores contabcis sobre patrimonio liquido minimo, 
alavancagem, dentre outros requisltos.

Em termos praticos, como forma de limitar a exposnjao do Plano ao risco de credito de 
emissao privada, o valor primario de aloca$3o sera o menor valor entre 2% do patrimonio 
liquido da institui^o emitente e o montante resultante da aplicacjao da tabela a seguir:
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O risco sistemico se relaciona a ocorrencia de eventos que possam afetar urn sistema camo urn 
todo, qucr seja aquclc ondc cstao inseridas c atuam as Entidades Fechadas de Previdencia 
Complementar ou mesmo o sistema flnanceiro do pais. 0 controle desse risco nao esta ao 
alcance das entidades ou dos seus agentes, restando a esses o acompanhamenlo dos marcos 
regulatdrios apllciveis e do comportamento das variaveis que influenciam a sua atividade, 
como o objetivo de mitigar suas perdas na eventual ocorrencia de eventos adversos.

A equipe da Divisao de Tesouraria e Investimentos, subordinada a Diretoria de Administra^ao 
Financeira, realiza continuamentc o acompanhamenlo das variaveis de mercado que tem 
potcncial para afetar suas operacoes ou o patrimonio dos Pianos administrados. Conforme 
exposto na definifao do risco, o acompanhamenlo dessas variaveis e a forma mais eficiente de 
prever os eventuais impactos das questocs sistemicas, uma vez que elas se caracterizam pelo 
contagio de urn cvcnto por entre diversos agentes dentro do sistema.

Os acompanhamentos sao feitos anallsando dados de mercado (comportamento de prefos de 
afdes, derivatives e outros ativos, alem de curvas de juros, dentre outros indicadores) assim 
como, monitorando diariamente o noticiario econdmico e politico c identificando ativos 
alternatives para a prote^ao das carteiras (hedges, ativos globais, etc.) nos limites permitidos 
pela legislate.

Adicionalmente, sao realizados contatos, presenciais ou nao, com representantes de 
institui^Ses do mercado financeiro, alem da participa^ao cm eventos que abordam a tematica 
da mercado financeiro, em seu sentido mais amplo, visando manter uma visao consistente e 
atualizada das condipoes com potencial de afetar o resultado dos investimentos do Plano.

aos seguintes aspectos inerentes as atividades

6.2.4. Risco Operacional e Legal

Os riscos operacional e legal cstao relacionados 
da empresa:

• capacidadc de perfeita execucjao das rotinas e das atividades;
• estrutura fisica e tccnoldgica;
• manutencao da continuidade das operates da empresa em casos extremes, como falta 

de energia el^trica ou de ocorrencia de incendio;
• aderencia e respeito as normas, regras e legislates vigentes;
• capacidadc de evitar fraudes e de cumprir as obrigafSes legais.

Estes riscos cstao relacionados a possibilidade de falha, intentional ou nao, durante a 
execute das atividades da empresa bem como a observancia e cumprimento das regras 

aplicaveis.

Fonte importante de mitiga^ao do risco operacional e o mapeamento de processes. Atrav6s 
dele e possivel identificar melhorias necessarias, fraquezas existentes e quantificar o valor 
financeiro que esta em risco em cada uma das atividades. Atualmente esta atividade c 
realizada com o auxilio da empresa JCMB Consultores que realiza o mapeamento de processes, 
como forma constants de monitoramento e controle desse tipo de risco.

Em relacao especificamente ao risco legal, a CAPESESP possui assessoria juridica integrada a 
sua estrutura formal, com responsabilidadcs, entre outras, de acompanhar a divulgag§o e o 
cumprimento das normas e padrbes legais pela empresa. Alem dessa assessoria, os 
empregados s3o incentivados a estar atualizados com as normas aplicaveis, podendo 
programar controles cspccificos relacionados a sua drea de atua§3o.

A quantifica^ao do risco legal e efetuada tambem atraves do mapeamento dos processes 
judicials, tendo como fonte complementar os valores das causas nas quais a CAPESESP seja 
parte, seja no polo ativo ou no passive.

6.2.5. Risco Sistemico



7.1.
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7. Regras, Parametros e Procedimentos

Processo de Decisao de Investimentos

0 principal documento reiacionado aos investimentos e a presente Poli'tica de Investimentos. 
Nela estao contidas as diretrizes quo nortearao as tomadas de decisocs durante a sua vig£ncia 
no que diz respeito a macroaloca^ao de recursos, a qual ocorre em funt^ao da recorrente 
avaliapao prospective do cenario economico, do acompanhamento da evoiu^ao dos passives 
dos Pianos de Beneficios, das mctas de investimentos, dos ativos elegiveis e das regras 
abordadas nesta Politics.

Este documento e previamente cstruturado pela equipe t£cnica da Diretoria de Administragao 
Financeira, a qua! discute com o Comitc de Investimentos com o intuito de formulae uma 
proposta que instruira a elaborate das Politicas pela Diretoria-Executiva que serao 
encaminhadas para apreciatao, e posterior aprovaijao final pelo Conselho Deliberative. Apos 
isso, esta Politica se concretiza como o guia que sera utilizado pela CAPESESP durante todo o 
periodo de sua vigencia.

A equipe da DivisSo de Tesouraria e Investimentos ira, ao longo do ano, trabalhar para manter 
os investimentos adequados aos parametros definidos nas Politicas, respeitando os limites e 
restrifoes, e buscando as metas nelas estabelecidas. Ao longo de todo o ano sao reportados os 
rcsultados dos investimentos realizados pela CAPESESP ao Comite de Investimentos, a 
Diretoria-Executiva e ao Conselho Fiscal, momentos em que sao possiveis as discussdcs sobre 
os rumos tornados, os possiveis ajustes, bem como as estrategias a serem postas em pratica no 
periodo seguinte.

As aplica^bes e resgates relatives a adminlstra;3o do fluxo de caixa serao executados pela 
Divisao de Tesouraria e Investimentos apos aprova^ao pelo Diretor Financeiro.

A documenta^ao referente as decisoes sobre os investimentos sera armazenada por meio 
digital em ambiente prdprio.

Dcstaca-sc que os investimentos e desinvestimentos realizados pela CAPESESP seguem alfadas 
previstas nas Normas Internes e nas Politicas de Investimentos, mencionadas anteriormente. 
Conforme prev£ a legisla^ao em vigor, todo investimento que individualmcntc representar 5% 
ou mais dos recursos dos pianos, devera scr levado a aprecia^ao do Conselho Deliberativo.

7.2. Agente custodiante, precificacao e classifica$ao

De forma predominante, a CAPESESP pratica a gestao propria dos investimentos dos pianos de 
beneficios.

O agente custodiante e o Banco Itau Unibanco. A fun^ao do agente custodiante entre 
outras, apurar diariamente o valor dos ativos sob sua custodia, bem como acompanhar os 
eventos financeiros relatives aos mesmos.

Dessa forma, o agente custodiante descreve em manual especifico os procedimentos e 
metodologias adotados por ele para a precificacao dos ativos de seus clientes. A CAPESESP, 
por ter seus ativos custodiados junto aquela institute, segue as metodologias de precifica$3o 
contidas no Manual de Marca^ao a Mercado de seu agente custodiante, sendo informada das 
altera^bes que ocorrem no referido instrumento, cabendo a equipe tecnica da Divisao de 
Tesouraria e Investimentos, avaliar e produzir as criticas que julgar pertinentes.

Cabe destacar que, conforme prerrogativa atribuida as Entidades Fechadas de Previdencia 
Complementar pela Superintendencia National de Previdencia Complementar - PREVIC, a 
CAPESESP determinara a classifica^ao dos titulos (publicos ou privados) que vier a adquirir de 
acordo com a avalia^ao de variiveis, como por exempio, a necessidade de liquidez, o prazo e a
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SelefSo de emissoes de contrapartes nao financeiras

Outre fonte de risco de credito sao as emissoes de tftulos de renda fixa realizadas por 
empresas nao financeiras. Assim como nas emiss&es de empresas financeiras, a garantia de 
retorno dos recursos emprestados reside na capacidade de pagamento do devedor. Dessa 
forma, alem do disposto em Norma Interna sobre o assunto, tamtam se faz nccessaria a 
avaliafSo dessa capacidade de pagamento, o que e feito pela Divisao de Tesouraria e 
Investimcntos por meio da analise dos ratings cmitidos por agencias de classificaQao com

■A,
I

duration dos ativos, no mornento de sua compra, de forma a atender aos objetivos 
estrategicos da gestao dos investimentos.

As classificasoes possiveis sao a de "Mantldos ate o vencimento" e "Para Negocia$ao". No 
primeiro caso, os ativos assim classificados n§o poderao ser negociados no mercado 
secundario, salvo para aquisi^ao de tftulos da mesma natureza, na forma do § I” do art. 32 da 
Resolu^ao CNPC n^ 37/2020. Essa op^ao costuma ser usada para os ativos com prazo de 
vencimento distante da data atual, uma vez que imuniza o registro do seu valor de oscila^oes 
de mercado que significam grande volatilidade. Ressalta-se quo esses tftulos sao tambem 
usados como prote?3o (hedge) para o passive atuarial.

A segunda classifica<;ao, analogamente, e comumente utilizada para ativos com prazos de 
maturidade menores, por possuirem volatilidades tambem menores devido a sua pouca 
sensibilidade aos movimentos de mercado.

7.3. Selefao de intermediarios junto a bolsas (Corretoras)

Devido a necessidade de utilizafSo de intermediarios para efetivar o acesso a alguns mercados 
de atuafao, a CAPE5CSP adota um conjunto de criterios para selecionar as institui^ocs de 
mclhor qualidade.

Esses criterios, definidos em Norma Interna, sintetizam as qualidades que a CAPESESP 
considera relevantes para as empresas que prestam o servi^o de intermediate, al£m de 
proporcionar a comparabilidade entre as diversas empresas existentes nesse mercado. 
Aspectos como a participa?ao nos mercados de atuagao, fornecimento de relatorios de 
qualidade e de forma continuada para a Entidade, percentual de devolugao de corretagem e 
qualidade na presta^ao dos services em ocasibes anteriores, fazem parte do rol de variaveis 
analisadas pela equipe tecnica da Divisao de Tesouraria e Investimentos.

7.4. Sefe^ao de emissoes de contrapartes financeiras

As emissoes feitas pelos bancos podem ser utilizadas como fonte de liquidez e rentabilidade 
para a CAPESESP. Contudo, uma vez que essas emissoes s3o primordiaimente garantidas pelos 
ativos dos bancos emissores, e necessario que se fag.a uma seieijao daquefes que tenham risco 
de credito adequado ao perfil da CAPESESP.

Sendo assim, a CAPESESP, conforme Norma Interna, se utiliza de metodologia de sele^ao que 
busca identificar aqueles Bancos que possuem baixo risco de credito, em primeiro lugar, e 
determina o limite de exposi^ao maxima a cada Banco. Dessa forma, sao levados em 
consideragao os respectivos valores de patrimonio liquido, os ratings assoclados a cada 
Instituicao, os recursos de cada Plano, entre outras variaveis que possam ajudar a apurar de 
forma eficiente os m'veis de riscos de credilos associados as institui§6es financeiras.

Como variavel final de analise, e considerado o retorno proporcionado polos tftulos emitidos 
por essas institui^oes financeiras. Uma vez selccionadas as institui^bes que se enquadram nos 
parametros de risco estabelecidos, a CAPESESP buscara maximizar o retorno desses 
investimentos por meio de negocia^ao, registrada em plataforma eletrbnica, das melhores 
taxas de retorno.
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• Analise qualitativa - consistira em analise efetuada pcla Diretoria Financeira, considerando o 
numero de cotistas, taxa de administrate, taxa de performance, aspectos de governan^a do

Analise quantitative de fundos de investimento

Criterio de sele^ao Peso

Sele^ao

• Pre qualificato ~ estarao pre-qualificados. todos os fundos com patrimonio minimo de R$ 
100 milhoes;

• Analise quantitativa - consistira na analise dos resultados historicos do fundo, num horizonte 
de 24 meses;

atuato internacional, dos relatddos de analise de credilo emitidos por agentes do mercado 
financeiro e da Icitura dos respectivos prospcctos e regulamentos, com o consequente exame 
dos riscos inerentes a cada emissao especlfica.

Preferencialmente, a alocato sera efetuada em fundos de credito, em fun^ao da expertise de 
analise dos gestores, pelo acesso desses Restores as emissoes quo nao chegam ao mercado c 
pela possibilidade de maior diversificato dos investimentos nesses ativos, com consequente 
mitiga^ao do risco incorrido.

Por firn, assim como no caso dos ativos emitidos por institui^des financeiras, a dccisao pela 
alocato levari em consideracao, tambem, o retorno projetado para o titulo e a necessidade 
de liquidez dos Pianos da CAPESESP.

Gestao externa, sele^ao e avaliafao de gestores de valores mobiliarios

A gestao dos rccursos dos Pianos tambem poderri ser efetuada por Restores externos de 
fundos de investimentos que possuam experiencia na condufao de estrategias voltadas para 
promo^ao de resultados dos investimentos, cstabelecendo uma parceria que fortalega 
qualitativamente a gestao direta do patrimonio.

Em conformidade com Norma Interna, a escolha dos fundos de investimentos e o montante de 
recursos a ser alocado e de responsabilidade da Divisao de Tesouraria e Investimentos com 
aprovatjao da Diretoria de Administrafao Financeira, devendo ser efetuada por meio de urn 
proccsso do sclccao quo verifique a aderencia a legisla^ao das EFPC, hoje a Resolu^ao CMN 
4.661/2018 e, mais especificamente, a Instru^ao PREVIC n? 1, de 21 de Janeiro de 2019, quanto 
ao estabelecimento de criterios de sele^ao que visem a impessoalidade, a concorrencia e a 
transparfencla e ainda quanto a analise de aspectos quantitativos, qualitativos, idoneidade e da 
compatibilidade entre as polfticas que orientam a atuagSo do fundo e os objetivos limites e 
restriqoes esxabelecidos neste documento.

Os fundos de investimentos selecionados devem estar em constante avalia^ao de 
desempenho. Devem ser observados os riscos incorridos, a rentabilidade em compara^ao aos 
benchmarks propostos e a aderencia frente aos regulamentos e a legislafao aplicavel.

Sele^ao e avalia^ao de fundos de investimento

Conforme mencionado, a CAPESESP podera efetuar a gestao dos recursos do PBP Capesesp 
atrav^s de fundos de investimento nao exclusivos (condominio aberto), devendo ser 
observados, alem do disposto no art. 3- da Instru^ao Previc n9 1/2019, os crltdrios abaixo 
estabelecidos:

Indice de Sharpe____________________

Percentual de eventos acima do benchmark

50%
50%
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. - ■ . i seleno do fundo de investimento serao considerados, pela
Diretoria’ de Administrate Financeira, os resultados das analises qualitativa e quantitativa;

gestor do fundo, citato gestor c 
inidoneidadc, dentre outros;

• Apurato do rcsultado - para

7.9. Veda^oes

Na aplicato dos recursos, a CAPESESP observara as veda^es estabelecidas pela Resolute 
CMN n? 4.661/2018 para as modalidades de investimentos elegiveis.

E vedada a realiza^ao de operates em ativos financeiros ligados & patrocinadora ou a seus 
fornecedores.

8. Principios de Responsabilidade Socioambientais e criterios Ambientais, Sociais e 
de Governan^a

Define-se como responsabilidade socioambiental o compromisso permanente das empresas 
de adotar urn comportamento etico e contribuir para o descnvolvimcnto economico, 
melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de suas familias, da 
comunidade local e da sociedade como urn todo.

Nesse sentido, a Diretoria-Executiva da CAPESESP acredita que os principios de 
responsabilidade socioambientais estao ligados as atividades fim da empresa, quais sejam, 
garantir assistSncia medica e complementer aposentadorias dos seus participantes quando 
cumpridos os criterios de elegibilidade.

Atualmentc, a CAPESESP e signataria do Carbon Disclosure Project (CDP). 0 CDP c uma 
organizato global sem fins lucrativos que trabalha para garantir uma economia prospers que 
funcione para as pessoas e para o planeta. 0 CDP detem a maior cole^ao de informafoes sobre 
carbono, £gua e desmatamento, e ajuda investidores, empresas e cidades a fazer melhores 
escolhas, permitindo-lhes medir, entender e abordar seu impacto ambiental.

Em termos praticos, o sistema de dlvulgato global do CDP instrumentaliza os investidores 
com informates que possibilitam prlvilegiar empresas ambientalmente responsaveis ao fazer 
a alocato de investimentos.

Varias iniciativas tern surgido visando a incorporate de criterios ambientais, sociais e de 
governant (ASG} na indiistria de investimentos. lai comportamento pode ser observado 
tanto na oferta de poupan^a, notadamente os investidores instltucionais, como nos agentes do 
intermediato e nos demandantes dos recursos investidos.

A Abrapp - Associate Brasileira das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar, a qual 
a CAPESESP e associada, possui urn ComitS de Sustentabilidade como instancia permanente

Avaliat0
A avaliato e acompanliamento do desempenho dos fundos escolhidos serao efetuados com 
base na media movel dos ultimos 12 meses, das seguintes variaveis: retorno apresentado; 
variato do patrimonio liquido do fundo; numero de cotistas; e, volume de apllcates e 
resgates no semestre.

7.8. Utllizato de derivatives

A CAPESESP podera atuar no mercado de derivatives financeiros desde que:

a) Respeitados os pre-requisitos discriminados na Resoluto 4.661/2018; e

b) Para prote?§o de ativos c/ou carteiras, ou parte delas, contra movimentos adversos nos 
pret;os, ou com o objetivo de aumentar a correiato entre urn ativo ou carteira a sua meta 
atuarial.
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atuando como foro de discussao e de gera^ao de inciativas ligadas ao desenvolvimento do 
tema. Por meio deste grupo, a Abrapp publicou o Guia Pritico Para Integra^ao ASG na 
Avalia^ao de Gestores.

Como forma de incorporar os criterios e prAticas ASG na gestao dos investimentos, CAPESESP 
passara a utilizar as orientates do Guia na formulate do seu processo de selefao de gestores 
externos, na hipotese de esta modalidade vir a set utilizada.
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