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OBJETIVO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTIVOS VISANDO O ATENDIMENTO 

A RESOLUÇÃO CGPAR N° 9 DE 10/05/2016. 
 
INTERESSADA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORTUÁRIAS E 

HIDROVIÁRIAS — ABEPH 
 

DATA 
17/02/2022 
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SOMOS A ROFX 

Uma consultoria especializada em Fundos de 

Pensões e estruturada para apresentar ao 

mercado soluções nas áreas de Governança 

Coorporativa, Gestão de Risco e  

Controle, Econômica, Financeira, Contábil, 

Previdenciária e Atuarial. 

Gerar valor e resultado 

para os nossos clientes 

através de soluções 

customizadas. 

NOSSO FOCO NOSSO COMPROMISSO 

Contribuir para o 

crescimento, resultado e 

perpetuidade, de forma 

sustentável, estratégica, 

sólida, maximizando os 

resultados e mitigando os 

riscos, dos nossos clientes 
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Gestão de Risco e 
Compliance

Atuarial e 
Estatística

Gestão e 
Governança

Assessoramento 
Técnico

Atendimento e 
Relacionamento

Contábil e 
Financeira

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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NOSSA EQUIPE 
Contamos com uma equipe multidisciplinar composta 

por: Economistas, Advogados, Contadores, 

Administradores e Atuários.  

Raphael 
Oliveira 

Vinícius 

Silveira 

Sérgio 

Matos 

Licínia 

Loureiro 

Todos com mais de 20 anos de atuação em EFPC`s 

LEADERSHIP TEAM 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 
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RX — PTC 011702/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORTUÁRIAS E 

HIDROVIÁRIAS — ABEPH. E ROFX PARTNERS 

CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTIVOS VISANDO O 

ATENDIMENTO AO ART. 1º E O ART. 2º INCISO III DA 

RESOLUÇÃO CGPAR Nº 9, DE 10 DE MAIO DE 2016. 

 

CONTRATANTE: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORTUÁRIAS E HIDROVIÁRIAS — 

ABEPH, pessoa jurídica de direito privado, com endereço SRTV/N, quadra 701, Lote 

124, Conjunto C, Ala A Centro Empresarial Norte, Salas 719/721 — Brasília, DF - CEP: 

70719-903, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.584.789/0001-15, por seus representantes 

legais abaixo firmados, doravante denominada somente CONTRATANTE e; 

  

CONTRATADA: 

ROFX PARTNERS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na rua Visconde de Pirajá, n° 414, sala 718, no 

bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob n.º 35.865.660/0001-10, por seus representantes legais abaixo firmados, 

doravante denominada somente CONTRATADA. 

 

 

As partes, acima nomeadas e qualificadas, têm entre si como justo e acordado o 

presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá pelos termos, cláusulas, 

obrigações e condições adiante articuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1. Este Contrato tem como objeto, a prestação de serviços especializados de 

consultoria técnica para avaliação das atividades relativas ao exercício de 2021 do 
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PORTUS — Instituto de Seguridade social que administra o plano  de benefícios 

das estatais DOCAS, visando atendimento ao previsto no art. 1º  e o art. 2º inciso 

III da Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016, em cumprimento do art. 25 

da Lei complementar n.º 108, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre a 

responsabilidade dos patrocinadores estatais pela supervisão e fiscalização 

sistemática das atividades das suas respectivas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar — EFPC. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ESCOPO DO SERVIÇOS 

2. Para atendimento do objeto deste contrato, o trabalho será segmentado em 

7 (sete) atividades distintas, conforme itens 2.1. a 2.7 a seguir. 

2.1. Análise da Política de Investimentos e sua gestão. 

a) Avaliação da Política de Investimentos em confronto aos normativos legais e 

internos da entidade; 

b) Verificação e aderência da gestão dos investimentos ao previsto na política 

de investimentos.  

c) Avaliação dos procedimentos de contratação de gestores externos e tomada 

de decisão. 

2.2. Análise do Processo de concessão de benefícios 

a) Avaliação dos processos e procedimentos de concessão de benefícios; 

b) Avaliação da adequação desses processos aos normativos legais e internos 

da entidade; e 

c) Avaliação do processo decisório na concessão de benefícios. 

2.3. Análise da metodologia utilizada no cálculo atuarial, custeio, consistência do 

cadastro e a aderência das hipóteses atuariais. 

a) Avaliação da metodologia utilizada no cálculo atuarial e plano de custeio;  

b) Testes de aderência das premissas e hipóteses atuariais adotadas no plano 

de benefícios; e 

c) Testes de consistência e análise qualitativa e quantitativa do cadastro de 

participantes e assistidos. 
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2.4. Análise dos procedimentos e controles vinculados à gestão administrativa e 

financeira. 

a) Avaliação dos procedimentos de contratação e gestão de pessoas; 

b) Avaliação dos procedimentos de contratação de serviços de terceiros; e 

c) Avaliação da eficácia dos controles de fluxo de caixa da entidade.  

2.5. Análise das despesas administrativas 

a) Avaliação quantitativa e qualitativa das despesas administrativas da 

entidade; e 

b) Verificação dos limites legais e internos para as despesas administrativas. 

2.6. Análise da estrutura de governança e de controles internos da entidade 

a) Avaliação da estrutura de governança da entidade à legislação vigente; e 

b) Avaliação do atendimento as boas práticas de gestão de riscos e controles 

internos. 

2.7. Análise das contribuições dos patrocinadores e participantes em relação ao 

previsto no plano de custeio. 

a) Avaliação, por amostragem, do recolhimento de contribuições de 

patrocinadores e participantes conforme o previsto no Plano de custeio, e em 

atendimento aos limites legais de paridade contributiva. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PLANEJAMENTO E ETAPAS DE EXECUÇÃO 

3. O trabalho será desenvolvido através da realização de 5 (cinco) etapas, 

conforme itens 3.1. a 3.5 a seguir. 

3.1. Etapa 1: Iniciação, que deverá ser concluída em até 5 dias úteis após a 

assinatura do contrato e tratará dos seguintes temas: 

a) Assinatura do termo de confidencialidade; 

b) Apresentação da equipe técnica; 

c) Definição dos mecanismos de comunicação; e  
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d) Definição dos pontos focais e interlocutores. 

3.2. Etapa 2: Planejamento, que será concluída em até 30 dias corridos, após a 

assinatura do contrato, e tratará dos seguintes temas: 

a) Definição do plano de trabalho; 

b) Definição da metodologia a ser empregada, procedimentos e requisitos a 

serem adotados; 

c) Definição do cronograma de execução; 

d) Dimensionamento da equipe técnica; 

e) Definição dos critérios para requisição de informações e documentos; 

f) Definição das ferramentas automatizada para consolidação dos dados; e 

g) Definição dos critérios para formalização das entregas. 

3.3. Etapa 3: Construção do marco regulatório interno e externo, que será 

concluída em até 15 dias após finalizada a fase de planejamento, e tratará dos 

seguintes temas: 

a) Requisição de informações e documentos necessários para realização dos 

trabalhos, sendo que esses preferencialmente deverão ser encaminhados em 

formato digital. 

b) Análise documental e organização dos subsídios: 

I. Análise prévia da documentação disponibilizada pela entidade; 

II. Identificação da legislação vigente aplicável a cada assunto em 

análise; 

III. Identificação dos instrumentos internos aplicáveis a cada tema em 

análise; 

IV. Verificação dos procedimentos adotados no ano de 2021, em cada 

tema sob análise; 
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V. Avaliação das melhores práticas a serem adotadas para cada tema em 

análise; e 

VI. Realização de reuniões com os principais gestores e/ou técnicos 

identificados pela entidade para esclarecimentos e outras informações 

necessárias. 

3.4. Etapa 4: Execução através da elaboração dos Relatórios Técnicos 

Preliminares contendo minimamente e quando aplicável, que será concluída 

em até 60 dias após finalizada a fase de planejamento, e tratará dos seguintes 

temas: 

I. Apresentação, qualificações do objeto do trabalho; 

II. Escopo das atividades desenvolvidas; 

III. Métodos utilizados; 

IV. Resumo do levantamento realizado, pontos analisados, evidencias 

coletadas, conformidades e não conformidades; 

V. Documentos analisados; 

VI. Resumo do Trabalho de campo, evidencias coletadas e resumo das 

entrevistas e informações coletadas; 

VII. Não conformidades identificadas e evidências; 

VIII. Sugestão de melhoria; e 

IX. Conclusão sobre o nível de conformidade verificado, principais 

constatações e recomendações;  

3.5. Etapa 5: Monitoramento, onde será quinzenalmente realizadareunião de 

acompanhamento para apresentação da evolução do projeto, devendo ser 

respeitado os seguintes prazos de convocação e formato: 

I. O termo de convocação das reuniões deverá ser formalizado na 

reunião anterior; e 
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II. A convocação de reuniões excepcionais deverá respeitar o prazo 

mínimo de antecedência de 3 dias úteis da data de realização da reunião, e 

poderá ser efetuado por E-mail; e 

III. As reuniões serão realizadas por videoconferência, devendo constar 

em ata as decisões tomadas, divergências apontadas e demais pontos 

relevantes. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS ENTREGÁVEIS 

4. Serão elaborados os relatórios finais, em até 30 dias após a análise e aprovação 

pela entidade dos Relatórios Técnicos Preliminares, entregues na etapa de 

execução prevista no item 3.4.   

4.1. Com base nos Relatórios Técnicos Preliminares entregues para avaliação da 

Entidade, serão produzidos os relatórios finais (entregáveis), abaixo 

relacionados, onde os Entregáveis de 1 a 4 visam atender ao Art. 1.º da CGPAR 

09 e os Entregáveis de 5 a 6 visam atender ao inciso III do Art.2.º da CGPAR 09. 

I. Entregável 1: Relatório “Aspectos de Governança e gestão de riscos e 

controles internos”; 

II. Entregável 2:  Relatório “Aspectos da gestão Administrativa e 

Financeira”; 

III. Entregável 3: Relatório “Aspectos da gestão Atuarial”; 

IV. Entregável 4: Relatório “Aspectos da gestão dos Investimentos”; 

V. Entregável 5: Relatório 1.º Semestre de 2021; e  

VI. Entregável 6: Relatório 2.º Semestre de 2021. 

4.1.1. Os entregáveis de 1 a 4, serão apresentados na mesma formação dos 

relatórios preliminares, com conteúdo mínimo, conforme definido no 

item 3.4 deste contrato, com a inclusão de eventuais informações ou 

esclarecimentos adicionais dos gestores da entidade, sobre as não 

conformidades destacadas em cada relatórios. 
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4.1.2. Os entregáveis 5 e 6, abordarão, num contexto global e sintético, os 

aspectos verificados nos relatórios de 1 a 4, ponderando sobre a 

aderência e atendimentos dos requisitos legais e regulatório, conforme 

as análises e constatações verificadas durante os trabalhos realizados.  

CLÁUSULA QUINTA: DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

5. Os trabalhos objeto do presente contrato serão executados conforme as 

etapas de execução previstas no item 3 deste contrato, e respeitarão o 

cronograma abaixo: 

 
ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

Etapa 1                 

Etapa 2                 

Etapa 3                 

Etapa 4                 

Etapa 5                 

Produção dos relatórios Finais                 

Finalização do Projeto                 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6. A CONTRATADA desempenhará suas funções nas suas próprias instalações 

físicas ou, quando necessário for e a complexidade do trabalho demandar, nas 

dependências físicas da CONTRATANTE. 

7.  A CONTRATADA desempenhará suas funções através de análise das 

informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE. 

8.  A CONTRATADA ficará isenta de qualquer tipo de responsabilidade em 

relação aos danos que possam advir diante da não apresentação das 

informações ou dos documentos solicitados ou diante da apresentação 

destes após o encerramento do prazo estipulado. 

9.   Da mesma forma, a CONTRATADA exime-se de toda e qualquer 

responsabilidade pela origem e constituição das informações ou documentos 
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apresentados pela CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto do 

presente instrumento. 

10.  A CONTRATADA atuará na condição de consultora. Dessa forma, os 

comentários, sugestões e recomendações apresentadas não representam 

assunção de quaisquer responsabilidades relacionadas à decisão de adotá-las 

ou não. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS HONORÁRIOS 

11.  Pela realização dos trabalhos especificados neste contrato serão devidos 

honorários fixos no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a serem 

pagos conforme tabela abaixo: 

 
ENTREGÁVEIS Valor total de 

cada 
Entregável 

Valor a ser 
pago 10 dias 

após a 
Assinatura do 

Contrato 

Valor a ser 
pago na 

entrega de 
cada Relatório 

Preliminar 

Valor a ser 
pago na 

entrega de 
cada Relatório 

Final 
30% 20% 50% 

Entregável 1 - Relatório 
“Aspectos de Governança 

e gestão de riscos e 
controles internos” 

R$ 39.200,00 R$ 11.760,00 R$ 7.840,00 R$ 19.600,00 

Entregável 2 - Relatório 
“Aspectos da gestão 

Administrativa e 
Financeira” 

R$ 23.200,00 R$ 6.960,00 R$ 4.640,00 R$ 11.600,00 

Entregável 3 - Relatório 
“Aspectos da gestão 

Atuarial” 
R$ 44.800,00 R$ 13.440,00 R$ 8.960,00 R$ 22.400,00 

Entregável 4 - Relatório 
“Aspectos da gestão dos 

Investimentos” 
R$ 27.200,00 R$ 8.160,00 R$ 5.440,00 R$ 13.600,00 

Entregável 5 - Relatório 
1.º Semestre de 2021 

R$ 12.800,00 R$ 3.840,00 R$ 2.560,00 R$ 6.400,00 

Entregável 6 - Relatório 
2.º Semestre de 2021 

R$ 12.800,00 R$ 3.840,00 R$ 2.560,00 R$ 6.400,00 

TOTAL R$ 160.000,00 R$ 48.000,00 R$ 32.000,00 R$ 80.000,00 

 

12. Os honorários ora contratados compreendem a realização dos serviços 

relacionados ao objeto do presente contrato, não compreendendo as 

despesas com telefonemas, cópias reprográficas, correios, correspondente e 

despesas com deslocamento, que serão reembolsadas conforme o manual de 
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reembolso da CONTRATANTE, mediante a apresentação dos respectivos 

comprovantes.  

13.  Além das medidas administrativas e judiciais pertinentes, o atraso no 

pagamento de honorários sujeitará a CONTRATANTE à multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor a ser pago e à incidência de juros moratórios e de juros 

compensatórios, considerados, ambos, individualmente, a razão de 1% (um 

por cento) ao mês.  

14.   A remuneração ora contratada abrange exclusivamente os serviços 

detalhados no item 2 deste contrato. 

15. Os valores previstos na presente proposta serão reajustados anualmente pelo 

IGP-M FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

16. É de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos que venham incidir 

sobre os serviços objeto deste contrato, o que não exclui a responsabilidade 

da CONTRATANTE em promover a retenção dos mesmos, segundo a 

legislação pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE 

17.  Todos os documentos e informações provenientes da prestação dos serviços 

ora contratados estarão resguardados pela confidencialidade inerente à 

profissão, e somente serão revelados, totais ou parcialmente, com a expressa 

autorização da CONTRATANTE. 

18.  Fica a CONTRATADA, no entanto, expressamente autorizada a utilizar o nome 

da CONTRATANTE como referência em seus materiais informativos, vedada a 

vinculação de qualquer divulgação que viole a confidencialidade de que trata 

o item anterior. 

CLÁUSULA NOVA: DA VIGÊNCIA 

19.  O presente instrumento perdurará até a efetiva prestação dos serviços 

convencionados e liquidação dos honorários. 
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CLÁUSULA DECIMA: DA RESCISÃO 

20.  Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante 

notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não 

gerando de parte a parte qualquer reposição indenizatória, sendo 

integralmente devidos somente os honorários previstos neste contrato. 

21.  No caso de rescisão por parte da CONTRATANTE, a mesma deverá informar 

de imediato à CONTRATADA a qual profissional os documentos relativos às 

medidas propostas, e que, porventura, ainda não estejam encerradas, deverão 

ser encaminhados. 

21.1. Na inércia da CONTRATANTE, os documentos relativos às medidas propostas 

serão encaminhados à sua sede e aos cuidados do representante da mesma. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.  Eventual tolerância da CONTRATADA acerca do cumprimento das obrigações 

da CONTRATANTE constitui-se mera liberalidade da CONTRATADA, não 

implicando em novação, renúncia ou repactuação do presente instrumento. 

23.  Eventual alteração dos direitos e obrigações deste contrato somente será 

válida se pactuada de forma expressa e por escrito entre os representantes 

legais das partes. 

24. A CONTRATADA no desenvolver de suas atividades observará os ditames da 

lei anticorrupção e pautará a sua atuação em princípios legais, éticos e morais, 

zelando pela lisura e boas práticas. Serão sempre prevenidas e combatidas 

quaisquer condutas que possam direta ou indiretamente ensejar fraudes e/ou 

corrupção. 

25.  A celebração do presente contrato representa todo o entendimento havido 

entre as partes, não alterando, substituindo, nem extinguindo eventuais 

contratos existentes entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

26.  A nulidade de quaisquer cláusulas deste contrato não prejudicará as demais 

disposições nele contidas, as quais permanecerão válidas e produzirão seus 

efeitos de direito, obrigando a parte CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORO CONTRATUAL 

27.  As questões resultantes do presente contrato serão resolvidas conforme a 

legislação civil aplicável à espécie, ficando eleito o foro da Comarca da Capital 

do Rio de Janeiro - RJ para dirimi-las, renunciando as partes a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente em duas 

vias de igual teor e forma. 

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022. 
 

 

ABEPH  
CONTRATANTE 

ROFX PARTNERS  
CONTRATADA 

 
  

TESTEMUNHAS: 

_______________________________________     _____________________________________ 
Nome:        Nome: 
RG:          RG: 



 

                

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
 
RESOLUÇÃO CGPAR Nº 9, DE 10 DE MAIO DE 2016 
 
 
Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS 1 
 
Associação Brasileira das Entidades Portuárias e 
Hidroviárias – ABEPH 
 

 

 

15 de fevereiro de 2022 

2022 



1 
 

Índice 
Sumário Executivo 3 

Objetivo e Escopo do Trabalho 3 
Origem da Demanda 3 
Benefícios 3 

Introdução 4 

Objetivo 4 

Escopo 4 

Metodologia 4 

Item a) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – política de investimentos e sua gestão 5 

Item c) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – metodologia utilizada no cálculo atuarial, custeio, 
consistência do cadastro e aderência das hipóteses 18 

Item d) da Resolução CGPAR nº 9/2016 - procedimentos e controles vinculados à gestão 
administrativa e financeira da entidade 33 

Item e) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – despesas administrativas 37 

Item f) da Resolução CGPAR nº 9/2016 - estrutura de governança e de controles internos da 
entidade da entidade 40 

Item g) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – recolhimento das contribuições dos patrocinadores e 
participantes em relação ao previsto no plano de custeio 42 

Limite para Cobertura das Despesas Administrativas 46 
Despesas Administrativas 47 
Recursos Garantidores 47 

ANEXO 1 52 
Avaliação da coerência, consistência, confiabilidade e controle do PORTUS quanto ao cadastro 
e a base de dados dos participantes, assistidos e beneficiários do PBP1 52 
Avaliação Atuarial de 31/12/2020 55 

Ativos 55 
Autopatrocinados 55 
Aposentados 55 
Pensionistas 55 

ANEXO 2 57 
Avaliação das hipóteses biométricas, demográficas e financeiras empregadas nos exercícios 
base da respectiva auditoria 57 
Hipóteses Biométricas 58 

Tábuas Biométricas 58 
Tábua de Mortalidade Geral 58 
Tábua de Mortalidade de Inválidos 59 
Tábua de Entrada em Invalidez 59 
Tábua de Morbidez (Entrada em Auxílio-Doença) 60 

Demais Hipóteses Demográficas 60 
Rotatividade 61 
Composição de Famílias de Pensionistas 61 



2 
 

Hipóteses Econômicas e Financeiras 61 
Crescimento Real de Salários 62 
Entrada em Aposentadoria 62 
Crescimento Real dos Benefícios 63 
Taxa Real de Juros 63 

ANEXO 3 64 
Avaliação Atuarial para Apuração das Provisões Matemáticas do PBP1 em 31/12/2020 64 
Avaliação Atuarial de 31/12/2020 64 

ANEXO 4 65 
Paridade Contributiva 65 

ANEXO 5 66 
Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora 66 

ANEXO 6 69 
Contribuições Normais e Extraordinárias de Assistidos: Arrecadação vs Valor Calculado pela 
PREVUE 69 

ANEXO 7 71 
Paridade dos Patrocinadores na Arrecadação de Contribuições Normais e Extraordinárias 71 

 
  



3 
 

Sumário Executivo 
 
 
Objetivo e Escopo do Trabalho 
 
Avaliar a conformidade dos aspectos abaixo elencados que são envolvidos na avaliação anual do 
Plano de Benefício Previdenciários PORTUS 1 (PBP1) e na sua administração pelo PORTUS – 
Instituto de Seguridade Social - PORTUS, relativamente ao período de 2020. 
 

a) Política de Investimentos e sua Gestão; 
b) Processos de Concessão de Benefícios; 
c) Metodologia Utilizada no Cálculo Atuarial, Custeio, Consistência do Cadastro e Aderência 

das Hipóteses; 
d) Procedimentos e Controles Vinculados à Gestão Administrativa e Financeira da Entidade; 
e) Despesas Administrativas; 
f) Estrutura de Governança e de Controles Internos da Entidade; 
g) Recolhimento das Contribuições das Patrocinadoras e Participantes em Relação ao 

Previsto no Plano de Custeio; 
 
Os aspectos relacionados à concessão dos benefícios serão tratados em documento específico. 
 
 
Origem da Demanda 
 
Atendimento à Resolução CGPAR n° 09, de 10 de maio de 2016. 
 
 
Benefícios 
 
O processo de auditoria visa dar segurança aos Patrocinadores de que a gestão administrativa, 
financeira e de governança da entidade são adequadas aos preceitos da legislação de previdência 
e também que os valores das despesas administrativas, das contribuições recebidas e dos 
passivos atuariais calculados, importantes para o equilíbrio econômico-financeiro do Plano, têm 
sustentabilidade técnica e permitem a adequada tomada de decisão sobre os aspectos relevantes 
para o futuro do Plano. 
 
O correto dimensionamento das hipóteses atuariais e os métodos de capitalização utilizados têm 
impacto crítico no processo de avaliação atuarial. 
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Introdução 
 
Conforme solicitado pela Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias - ABEPH, 
em atendimento à Resolução CGPAR n° 09, de 10/05/2016, a PREVUE Consultoria realizou 
auditoria nas atividades do PORTUS Instituto de Seguridade Social - Em Intervenção, com foco no 
Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS 1 - PBP1. 
 
Este relatório preliminar de auditoria dispõe, especificamente, sobre as alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, “f” 
e “g” do art. 1º da Resolução CGPAR nº 09/2016 relativamente ao exercício de 2020. 
 
O objetivo desta auditoria, bem como o escopo do trabalho, a metodologia empregada nas 
análises e as respectivas conclusões são apresentadas na sequência. 
 
 
Objetivo 
 
Avaliar o processo de gestão de riscos e a conformidade das atividades desenvolvidas pela 
entidade fechada de previdência complementar, PORTUS, que administra o Plano de Benefícios 
Previdenciários do PORTUS 1 – PBP1, multipatrocinado, em relação às alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, “f” 
e “g” do art. 1º da Resolução CGPAR nº 09/2016, referente ao exercício de 2020, a fim de apontar 
eventuais desvios e vulnerabilidades, e verificar se o Instituto cumpre os requisitos da referida 
Resolução, por meio da emissão de parecer conclusivo. 
 
 
Escopo 
 
Esta auditoria considerou no seu escopo o Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários 
do PORTUS1 – PBP1, Plano este administrado pelo PORTUS Instituto de Seguridade Social - Em 
Intervenção, o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) do Instituto, informações, 
dados e documentos disponibilizados pelo PORTUS e a legislação previdenciária aplicável aos 
planos de benefícios administrados por entidades fechadas de previdência complementar no 
Brasil. 
 
O trabalho da auditoria foi realizado para a análise dos resultados atuariais do encerramento do 
exercício de 2020. 
 
 
Metodologia 
 
Para avaliação e condução da auditoria no PBP1, administrado pelo PORTUS, efetuamos uma 
análise técnica do conjunto de informações (documentos, arquivos da dados cadastrais, estudos 
técnicos elaborados tanto pelo atuário externo quanto pela própria Entidade PORTUS, legislação 
aplicável, etc.), averiguando a sua adequação em relação à legislação previdenciária vigente, de 
forma a ratificar os procedimentos ou identificar melhorias na apuração dos resultados. 
 
A seguir apresentamos os quesitos, metodologia e considerações sobre cada um deles: 
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Item a) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – política de investimentos e sua 
gestão 
 
a) Avaliar o fluxo e procedimentos adotados para a elaboração e aprovação da política de 

investimentos e o fluxo de entrada e tramitação de processos de investimento 
 
Segundo informações prestadas pelo PORTUS por meio da Carta Interv Coratu nº 
007.000533.2021-0, de 18/08/2021, não existem fluxos e procedimentos a serem observados na 
elaboração e aprovação da política de investimentos, bem como no fluxo de entrada e tramitação 
de processos de investimento. A justificativa se dá pelo fato de o PORTUS se encontrar em regime 
especial de Intervenção Federal, decretada pela Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar - PREVIC, em 22 de agosto de 2011, por meio da portaria n° 459, 
publicada no Diário Oficial da União - DOU de 23/08/11, e que esteve na iminência da liquidação 
até a construção e formalização da proposta do Plano de Equacionamento do Déficit – PED, com 
início de vigência a partir de 12/06/2020. 
 
Adicionalmente, o PORTUS informou estar em fase de contratação de consultorias de gestão e 
compliance para adequação dos seus processos internos. 
 
A própria política de investimentos para o exercício 2021 não menciona a adoção de práticas 
formais para sua elaboração. 
 
Recomendamos que os processos descrevam de forma detalhada e precisa como se dá a 
construção do processo de elaboração da política de investimentos. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Na documentação informada, está descrito o fluxo de aprovação da Política de Investimento, 
conforme abaixo: 
 
“Elaboração pela área de investimentos, seguida de aprovação pela Gerência de controles 
internos e investimentos e aprovação Final do Interventor por meio eletrônico.” 
 
Vale ressaltar que já incluímos na Política de Investimentos de 2022 itens relativos à Governança 
e competências e responsabilidades de cada área e cargo que tenham relação com as 
manifestações e decisões de investimento. 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de seus processos internos. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
O PORTUS informou os procedimentos de aprovação da Política de Investimentos, mas não dos 
processos de investimentos. Esclareceu também que algumas ações já foram adotadas na Política 
de Investimentos de 2022.  
 
Continuamos recomendando a elaboração de processos que descrevam de forma detalhada e 
precisa o funcionamento dos processos do fluxos de entrada e saída e da tramitação dos 
investimentos. 
 
b) Avaliar se os controles internos relacionados à política de investimentos são efetivos, se 

estão adequadamente implementados, se são eficazes na mitigação de riscos e se 
garantem o seu monitoramento tempestivo 
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Não foram enviados registros e nem evidências sobre a implementação, efetividade e eficácia dos 
controles internos relacionados à política de investimentos e à mitigação de riscos, o que impede a 
manifestação desta auditoria sobre o assunto. 
 
Segundo informações prestadas pelo PORTUS por meio da Carta Interv Coratu nº 
007.000533.2021-0, supra, o PORTUS está em vias de contatação de auditoria para construção 
de todo o processo de mapeamento, controles internos, compliance, fluxogramas de operações, 
etapas e responsabilidades de cada área, vaga, gestor etc. 
 
Conforme resposta do gerente atuarial, Sr., Felipe Paiva, enviada em 17/09/2021, por e-mail: 
“Informo ainda que o PORTUS não possuía qualquer fluxo, organograma, manuais, políticas 
específicas, etc. antes da intervenção que se iniciou em 2011”. 
 
A política de investimentos, em seu item 7.11, menciona que a GERCIN – Gerência de Gestão e 
Controle de Investimentos irá adotar regras, procedimentos e controles internos, registrados em 
manual próprio, que garantam a observação dos limites, requisitos e demais disposições 
estabelecidas na Resolução CMN nº 4.661/18. 
 
Esta auditoria recebeu o documento “Manual de Investimentos”, o qual entendemos ser o referido 
manual supracitado. Da análise deste material, tecemos os seguintes comentários: 
 

• No que se refere à elaboração da Política de Investimentos, o documento limita-se a citar a 
periodicidade que a mesma deve ser revisada ou reformulada, prevendo a sua apreciação 
pelo Comitê de Investimentos e instâncias superiores na Entidade, as principais diretrizes 
de sua elaboração e ainda que a mesma deve obedecer aos preceitos da legislação em 
vigor; 

• Em relação à análise e alocação de recursos, o documento prevê que as avaliações 
prospectivas realizadas devem estar baseadas em cenários atualizados e específica para 
diversos tipos de investimentos (renda fixa, renda variável, empréstimos, imobiliários) uma 
série de diretrizes a serem observadas conforme o segmento. 

Diante do exposto, registramos que a análise do item foi prejudicada pela ausência de maiores 
detalhamentos, que serão elaborados ao longo dos próximos meses, conforme relatado. 
 
Recomendamos que sejam criados manuais e processos de forma detalhada que permitam que 
seja verificada a efetividade da política de investimentos na mitigação de riscos. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Não consta no e-mail encaminhado em 13/08/2021 o Relatório de Compliance da Aditus, apenas o 
Relatório de Risco. Estamos anexando o referido relatório. 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de seus processos internos. 
 
 
 
 

 
1 7.1 - O PORTUS, através de sua Gerência de Gestão e Controle de Investimento - GERCIN, adotará regras, procedimentos e controles internos, 
registrados em manual próprio, que garantam a observância dos limites, requisitos e demais disposições estabelecidas nesta Resolução. Nesse 
Manual de Controles Internos estarão definidos a separação de responsabilidades e objetivos associados aos mandatos de todos os agentes que 
participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos dos planos da entidade, 
inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada instância. Serão mantidos registros, por meio digital, de todos os documentos que 
suportem a tomada de decisão na aplicação dos recursos dos planos, quando se tratar de gestão própria, de fundo de investimento exclusivo ou de 
aplicação na qual a EFPC tenha poder decisório sobre a sua realização. 
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Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
O Relatório de Compliance encaminhado evidencia a aderência dos investimentos à legislação e à 
própria Política de Investimentos do PORTUS sem detalhar os processos e sua efetividade na 
mitigação de riscos. 
 
Assim, mantemos a recomendação para que sejam elaborados manuais e processos de forma 
detalhada que permitam que seja verificada a efetividade da política de investimentos na mitigação 
de riscos. 
 
 
c) Verificar a aderência da indicação para Administrador Estatutário Tecnicamente 

Qualificado - AETQ e para o Administrador Responsável pelo Plano de Benefício - ARPB 
 
Em razão do regime especial de intervenção, no qual se encontra o PORTUS, não há indicação de 
Administrator Tecnicamente Qualificado – AETQ e de Administrador Responsável pelo Plano de 
Benefício – ARPB, cujas responsabilidades competem ao Interventor do Instituto, que, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 542 da Lei Complementar nº109, de 29/05/2001, Capítulo VI – 
Seção III – Disposições Gerais, tem plenos poderes e age representando Conselho e Diretoria e 
assume as funções dos referidos Administradores. 

 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar 

 
 

d) Verificar se o Comitê de Investimentos atua na decisão de todos os investimentos 
realizados e analisar as atas do Colegiado 

 
Não foi encaminhada documentação que possa ser analisada e permita que seja emitida opinião 
desta auditoria. Conforme já explicitado anteriormente, não há registros de atas, documentos, 
desde o início da intervenção ocorrida em 2011. Em 02/12/2021 o gerente atuarial do PORTUS, 
Sr. Felipe Paiva enviou o e-mail confirmando o entendimento quanto à inexistência de Comitê de 
Investimentos e, consequentemente, atas de reuniões apresentando a justificativa que em função 
do regime especial de intervenção, a aprovação das decisões de investimentos são tomadas pelo 
Interventor, conforme preceitua a lei. 
 
Em função da inexistência da referida documentação, a análise supra resta prejudicada. 
 
Manifestação PORTUS: 
Estamos encaminhando no arquivo anexo as últimas atas do comitê de investimentos. Sua última 
reunião foi em 2016. 
 
Vale ressaltar que o PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação 
extrajudicial e seus investimentos neste período foram realizados de forma conservadora, em 
fundos de investimento de liquidez imediata relacionados ao CDI. 
 
Já está em fase de aprovação a nova constituição do Comitê de Investimento. 

 
 
 

 
2 Art. 54. O interventor terá amplos poderes de administração e representação e o liquidante plenos poderes de 
administração, representação e liquidação. 
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Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 

A ata de reunião encaminhada é anterior ao período da auditoria. No entanto, o PORTUS relata 
que a nova constituição do Comitê de Investimentos está em fase de aprovação, o que vai permitir 
a análise nas próximas auditorias. 
 
e) Verificar se a política de investimentos do Plano está aderente à legislação vigente e às 

boas práticas de mercado, em especial ao que estabelece a Resolução CMN n° 
4.661/2018, alterada pelas Resoluções CMN n° 4.695/2018 e 4.873/2020 

 
A Política de Investimentos de 2020 sofreu alterações em razão da aprovação do Plano de 
Equacionamento de Déficit, que passou a vigorar a partir de 01 de junho de 2020. Tanto a versão 
inicial como a versão alterada mencionam o horizonte de tempo ao qual a mesma se refere. Em 
geral, as políticas de investimento são elaboradas observando um horizonte de 5 (cinco) anos, 
com acompanhamento e revisão a cada ano, observando as mudanças ocorridas no cenário 
macroeconômico interno e externo. 
 
Já havia a previsão de elaboração de nova política de investimentos a partir da aprovação do 
plano de equacionamento de déficit, uma vez que seria possível a proposição de alongar o prazo 
de aplicações financeiras em função da redução da necessidade de liquidez. 
 
A política inicial proposta não mencionava a composição da alocação dos recursos nos diferentes 
segmentos, restringindo-se apenas a informar a alocação-objetivo e os limites de aplicação em 
cada um dos segmentos, em obediência à Resolução CMN 4.661/18 e ressaltando que não havia 
previsão de operações a serem realizadas em ativos financeiros ligados aos grupos econômicos 
das Patrocinadoras. 
 
Ainda com relação à alocação proposta, cabe informar que a mesma teria sido elaborada de forma 
a priorizar a liquidez do Plano PBP1, face ao fluxo previdenciário deficitário que o plano 
apresentava com todas as dificuldades inerentes à situação iminente de liquidação. 
 
No segmento de renda fixa, a proposta era realizar investimentos com altíssima liquidez (fundos de 
renda fixa com carência D+0), em função da constante necessidade de realizar pagamento de 
benefícios e folhas suplementares. 
 
No segmento de renda variável, a proposta baseava-se em venda dos ativos para aumentar os 
investimentos em renda fixa com liquidez imediata, sinalizando também a possibilidade de 
operações com derivativos, 100% lastreados pelos ativos, visando majorar os resultados auferidos.  
 
Por fim, a política ainda mencionava a possibilidade de realização de aluguel de ações em papéis 
que teriam baixa tendência de movimentações para venda ou de operações com opções ou a 
alienação de ações quando registrados lucros nas operações. 
 
Não havia previsão de novos investimentos em Investimentos Estruturados ou no exterior, 
mantendo apenas os eventualmente já existentes dentro dos limites máximos estabelecidos na 
própria política. 
 
Em relação ao Imobiliário, a política de investimentos mencionava o aumento de desequilíbrio 
passivo, cujo limite seria de 20%, conforme Art. 243 da Resolução CMN nº 4.661/18, que estipulou 

 
3 Art. 24 - A EFPC deve observar, em relação aos recursos garantidores de cada plano, o limite de até 20% (vinte por 
cento) no segmento imobiliário no conjunto de:  
I - cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento imobiliário (FICFII);  
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os limites de alocação para os diversos segmentos. Segundo informado na PI 2020, este 
desenquadramento foi provocado pelo não recebimento dos recursos financeiros devidos pelos 
Patrocinadores, bem como pela descapitalização patrimonial decorrente do pagamento de 
benefícios do Plano. 
 
Considerando os custos de transações, impostos etc. referentes ao enquadramento legal 
necessário, o PORTUS estudava as melhores medidas cabíveis, incluindo como uma das soluções 
possíveis, a alienação de parte da carteira imobiliária do plano pelo próprio Instituto PORTUS, cujo 
processo já teria sido encaminhado à PREVIC para aprovação da venda parcial da carteira de 
imóveis. 
 
Não havia previsão para operações com participantes, sendo o saldo existente de operações 
anteriores considerados ínfimos em relação ao Patrimônio. 
 
Quanto à observância dos limites legais por segmento, destaca-se que para os segmentos renda 
fixa, renda variável e estruturado, a política de investimentos apresenta uma proposta de alocação 
objetivo enquadrada nos limites legais, que são, respectivamente, de 100%, 70% e 20%. Porém, 
cabe ressaltar que tal limitação é decomposta em subitens que não estão descritos na política, 
como por exemplo, no segmento de renda fixa, enquanto o art. 214 da Resolução CMN nº 4.661, 
em seu inciso I, alíneas “a” e “b”, prevê até 100% de alocação em títulos da dívida pública 
mobiliária federal interna e ETF renda fixa composto por títulos da dívida pública mobiliária federal 
interna, as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II5, limitam em, no máximo 80%, os investimentos em 
ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições 
financeiras bancárias, sociedade por ações de capital aberto, incluído as companhias 
securitizadoras e ETF renda fixa. 
 
O mesmo se aplica para os demais segmentos previstos na política Subseção II (Segmento de 
Renda Variável) e Subseção III (Segmento Estruturado) que apresentam limitações inferiores aos 
máximos de 70% e 20%, previstos na resolução supra.  
 
Portanto, tomando por base as informações fornecidas na política de investimentos, não é possível 
aferir o pleno enquadramento nas disposições legais da citada resolução, a não ser pela alocação 
macro por segmento. 

 
II - certificados de recebíveis imobiliários (CRI); e  
III - cédulas de crédito imobiliário (CCI). Parágrafo único. As CCI de emissão de sociedades por ações de capital fechado 
e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridas com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
4 Art. 21. A EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano, o limite de até 100% (cem por cento) no 
segmento de renda fixa, e adicionalmente os seguintes limites: 
 I - até 100% (cem por cento) dos recursos de cada plano em:  
a) títulos da dívida pública mobiliária federal interna; e  
b) cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de 
valores, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, cujas carteiras visem 
refletir as variações e rentabilidade de índice de referência de renda fixa (Fundo de Índice de Renda Fixa) composto 
exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna; 
5 II - até 80% (oitenta por cento) dos recursos de cada plano em: 
a) ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
b) ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias 
securitizadoras; e 
c) cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores, 
cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que visem refletir as variações e rentabilidade de índices de 
referência de renda fixa (Fundo de Índice de Renda Fixa), nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão 
de Valores Mobiliários; 
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Conforme já exposto acima, apenas o segmento imobiliário encontra-se em não conformidade, 
porém, a própria Resolução estabelece um prazo para seu enquadramento, o qual prevê que a 
Entidade atinja o mesmo em um horizonte de 12 (doze) anos, contados a partir de sua publicação, 
segundo previsto no art. 37, em seu § 5º6 o que nos permite concluir que tal desenquadramento 
deverá ser revertido até meados do exercício de 2030. 
 
Com a implantação do Plano de Equacionamento, houve alterações na Política de Investimentos, 
as quais apresentamos as mais significativas: 
 

• Ainda que haja uma perspectiva de entrada de recursos, a PI 2020 alterada ainda previa a 
manutenção de parcela relevante em segmento de renda fixa em fundos DI com liquidez de 
curto prazo, em função do fluxo deficitário de alguns Patrocinadores. 

• Para o segmento de renda variável, a PI 2020 alterada incluiu a possibilidade vender parte 
do ativo investido em busca de melhores oportunidades no mercado além da busca por 
diversificação e melhores retornos, sendo importante observar que a estratégia seria 
aplicada em situações de lucratividade, ou, excepcionalmente em momentos de crise ou 
necessidade de liquidez.  

• As possíveis operações poderiam prever alocações por meio de gestão própria ou 
terceirizada, buscando ativos como ações, bônus de subscrições, recibos de subscrição de 
ações entre outros. 

• Quanto aos investimentos estruturados, além de uma correção na redação da política que 
apresentou erro material quanto à referência anteriormente informada, a grande mudança 
ficou por conta da possibilidade de realizar investimentos nesse segmento. 

• Quanto ao segmento imobiliário, a implantação do PED não modificou o cenário anterior de 
desenquadramento. No entanto, a rentabilidade dos ativos existentes poderia ser 
maximizada mediante oportunidades criadas através de corretoras idôneas que buscariam 
obter interessados em locação. 

• Empréstimos aos participantes passou a compor o elenco de possibilidades de 
investimentos a partir da implantação do PED em junho de 2020. 

• Quanto aos percentuais de alocação objetivo, as mudanças ocorreram na renda fixa, sendo 
destaque a inclusão de investimento em ETF lastreado em TDP (de 0% para 3%). Já na 
renda variável a mudança se deu na redução de 30% para 25% Ações e outros valores 
mobiliários de sociedade de capital aberto relacionada em segmento especial e de 3% para 
2% em segmento não especial. 

• O segmento Investimentos Estruturados passaria a ter alocação objetivo de 2% ao invés de 
0% e no segmento imobiliário uma redução de 27% para 24% de alocação objetivo em 
estoques de imóveis e terrenos. 

• Como as condições macroeconômicas haviam se modificado, as expectativas de mercado 
para os anos 2020 a 2023 foram alteradas em relação à PI 2020 inicialmente aprovada. 

• Em relação a derivativos, retirou-se da PI 2020 o texto que informava não haver previsão 
operações no mercado de índices da BM&F na carteira própria, sendo portanto essas 
operações plausíveis na PI 2020 alterada. 

 
Diante do exposto, entendemos que a PI2020 está aderente à legislação vigente. 
 

 
6 Art. 37 § 5º Em até doze anos, a contar da entrada em vigor desta Resolução, as EFPC deverão alienar o estoque de 
imóveis e terrenos pertencentes à sua carteira própria ou constituir FII para abrigá-los, não se aplicando, neste caso, o 
limite estabelecido na alínea "e" do inciso II do art. 28. 
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Manifestação PORTUS: 
 
Quanto à afirmação de que “Em geral, as políticas de investimento são elaboradas observando um 
horizonte de 5 (cinco) anos, com acompanhamento e revisão a cada ano”, entendemos que esta 
prática não é utilizada por todas as EFPC, tendo em vista sua situação econômica e financeira e 
também da característica do plano de benefício e do porte da Entidade. 
 
De qualquer forma, no contexto do Portus, a possibilidade iminente de liquidação extrajudicial e o 
fluxo deficitário anterior ao PED, com perda de patrimônio, prejudicavam qualquer planejamento de 
longo prazo para elaboração de políticas de investimento de prazos superiores a um ano. 
 
Quanto à afirmação de que não consta na política a decomposição em subitens dos limites legais 
de alocação, informamos que estes estão descritos no item 3.7 da Polinv 2020. 
 
Quanto à afirmação de que “não é possível aferir o pleno enquadramento nas disposições legais 
da citada resolução, a não ser pela alocação macro por segmento”, este é verificado mensalmente 
pela Aditus por meio do Relatório de Compliance, que estamos encaminhando no arquivo anexo à 
esta resposta. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 

 
De fato, a nossa afirmação diz que em geral, o que significa, a maioria e não a totalidade, portanto, 
concordamos com o PORTUS que há entidades que não adotam essa prática. Entendemos que o 
horizonte adotado pelo PORTUS seria motivado por sua situação de iminente liquidação, mas 
sugerimos o alongamento do prazo, dada a aprovação do Plano de Equacionamento do Déficit. 
 
O Relatório de Compliance da Aditus, ora encaminhado, apresenta o enquadramento requerido. 
 
 
f) Avaliar se os investimentos praticados pela Entidade estão de acordo com a política de 

investimentos e com a Resolução CMN n° 4.661/2018, alterada pelas Resoluções CMN n° 
4.695/2018 e 4.873/2020 

 
Para ilustrar a adequação dos investimentos, elaboramos o gráfico a seguir contendo a evolução 
mensal em 2020 dos percentuais de alocação de cada segmento. Mais uma vez, reafirmamos o 
desenquadramento passivo dos investimentos imobiliários. 
 
Os investimentos estruturados correspondem à uma parcela ínfima do Patrimônio e por essa razão 
não aparece representada graficamente. 
 
Os segmentos de maior representatividade na carteira foram Renda Fixa e Renda Variável. A 
seguir, os respectivos gráficos isoladamente. 
 
Os targets de alocação máximos permitidos pela Resolução CMN 4.661/18 estão resumidos na 
tabela a seguir: 
 

Tipos de Investimentos Res. CMN 4.661/18 
Renda Fixa 100% 
Renda Variável 70% 
Investimentos Estruturados 20% 
Imobiliário 20% 

 
Por último cabe registrar que os investimentos de Renda Fixa se concentravam em Títulos da 
Dívida Pública (NTN-B 2024) e Fundos de Investimentos e a Renda Variável era composta por 
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ações de companhias abertas principalmente e uma pequena parte por ações de companhias 
fechadas. 
 
Diante do exposto, entendemos que os investimentos praticados pela Entidade estão de acordo 
com a política de investimentos e com a Resolução CMN n° 4.661/2018, alterada pelas 
Resoluções CMN n° 4.695/2018 e 4.873/2020, considerando o prazo de enquadramento previsto 
para os Imóveis que é de até 12 anos a partir de 2018. 
 
Manifestação PORTUS:  
 
Nada a informar 
 
 
g) Verificar se os cenários econômicos utilizados pela Entidade para elaborar as políticas 

de investimento são baseados em estudos qualificados e obedecem às boas práticas de 
mercado 

 
A política de investimentos apresentada pela Entidade que vigorou até a implantação do PED 
menciona como referência para o cenário econômico o Relatório Focus do Banco Central do Brasil 
de 16/12/2019, tendo como principais indicadores o IPCA, IGP-M, PIB, câmbio, taxa Selic, etc., 
que é amplamente utilizado pelas entidades fechadas de previdência complementar como base 
para seus estudos e elaboração de suas políticas de investimentos. A nova política de 
investimentos apresentada pela Entidade, baseou-se no Relatório Focus do Banco Central do 
Brasil de 11/09/2020. 
 
Embora o PORTUS tenha sinalizado que mensalmente são feitas apresentações sobre o cenário 
macroeconômico, conforme Carta Interv Coratu nº 007.000533.2021-0 de 18/08/2021. No entanto, 
não recebemos às referidas apresentações, o que não permitiu uma análise conclusiva da matéria. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Estamos encaminhando no arquivo anexo as apresentações mensais elaboradas pela Consultoria 
Aditus e discutidas em reunião com a área de investimento. 

 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 

 
Localizamos a apresentação de Market Overview de 12/2021. A auditoria é relativa ao exercício de 
2020. Assim, entendemos que o PORTUS ajustou o procedimento em 2021. 
 
 
h) Avaliar se a rentabilidade dos investimentos está de acordo com os objetivos definidos 

na política de investimentos e aderente ao benchmark, à meta atuarial e aos riscos, 
previamente estabelecidos 

 
A política de investimentos prevê alocações de ativos para investimentos a serem realizados ao 
longo de 2020. A seguir apresentamos um quadro comparativo entre a rentabilidade observada e o 
benchmark, descrito na PI 2020. Os índices de referência adotados foram respectivamente 102% 
CDI, Ibovespa e INPC + 1,50% para Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis. 
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Segmento Rentabilidade PBP1 PI 2020 ∆ (em %) 

Renda Fixa 5,02% 2,81% 78,72% 
Renda Variável 34,68% 2,92% 1087,67% 
Imóveis 2,08% 7,03% -70,41% 
  Meta atuarial 2020 10,52%   
  Rentabilidade PI 2020 8,19%   

 
Com base no quadro acima, percebemos um excelente desempenho da carteira de renda fixa e 
um excepcional resultado na carteira de renda variável, enquanto os imóveis tiveram uma 
rentabilidade bem abaixo da meta de rentabilidade estipulada na política de investimentos, porém, 
não sendo suficiente para atingir a rentabilidade exigida pela meta atuarial do plano prevista para o 
exercício findo. 
 
Em relação aos riscos envolvidos, o PORTUS forneceu sua Política de Riscos que estabelece um 
conjunto de diretrizes, responsabilidades, monitoramentos e controles com o objetivo de trazer 
segurança e transparência aos investimentos realizados no PBP1, buscando minimizar os riscos 
de todas as operações, bem como garantir o cumprimento das leis, regulamentos e demais 
normativos estabelecidos. 
 
A política de riscos estabelece os responsáveis pelo monitoramento dos seguintes riscos: 
mercado, operacional, liquidez, imagem, crédito e concentração, bem como limites de exposição 
quando não previstos de forma expressa em carteiras próprias ou nos contratos e documentos de 
fundos de investimentos. 
 
As ferramentas utilizadas para o monitoramento e acompanhamento dos riscos são os limites de 
exposição por segmento definidos na política de investimentos, testes de estresse, Value at Risk – 
VaR, Controle de Liquidez (mediante estudos de ALM, otimização de carteiras visando a melhor 
relação risco x retorno), critérios de concentração de aplicação de recursos, definidos na política 
de investimentos anual, limites por segmento (previstos na legislação em vigor), indicadores 
estatísticos, mediante acompanhamento periódico, critérios de seleção de ativos, que se baseiam 
em classificação de ratings de emissores, avaliação prévia de emissores, análises das operações 
quanto suas características tais como: prazo, taxa, liquidez e garantias, entre outros. 
 
Em relação a essas ferramentas, o PORTUS encaminhou documentos em planilhas Excel, 
produzidos pela consultoria financeira ADITUS, credenciada na CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários, que analisam os ativos da carteira em segmentos de renda fixa e renda variável, com 
projeções com base estatística que permitem a definição de estratégias de investimentos. 
 
Por outro lado, o guia de melhores práticas da PREVIC recomenda a existência de controles 
internos consolidados, vide item 277, o que no momento não podem ser verificados em função da 
inexistência de processos formais que possam ser averiguados e acompanhados pela área de 
controles internos da Entidade. 
 
Também são definidas na política de riscos as responsabilidades do Conselho Deliberativo – 
CONDEL, Conselho Fiscal – CONFIS e Diretoria Executiva. No entanto, em função da Intervenção 
pela qual passa o Instituto e consequente destituição dos órgãos, a política de riscos não possui 
aplicação prática, dada a particularidade da Entidade. 
 

 
7 27 A EFPC deve manter sistema de controles internos consolidado para todos os investimentos, de forma a permitir 
plena verificação da conformidade com a legislação e com as diretrizes da entidade. 
(Guia PREVIC de Melhores Práticas de Investimentos (2019)) 
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Em relação à documentação acima exposta, notamos algumas ausências, a saber; 

• Documentos que comprovem a existência de políticas de contratação de gestores de 
investimentos; 

• Relação de pesquisas prévias realizadas sobre eventuais parceiros de negócio ou 
negociações que os mesmos estejam envolvidos, com aprovação formal para a realização 
de operações; 

• Diretrizes sobre responsabilidades e deveres individuais comuns a todos os envolvidos nos 
processos relacionados à gestão dos investimentos, em qualquer de suas etapas, 
independentemente de cargo, atribuição ou função desempenhada, como por exemplo 
prever a capacidade técnica exigida para desempenho da função, a obrigatoriedade de 
conhecimento das normas legais e regulamentares, instruções sobre como proceder em 
caso de descoberta de qualquer ação ou omissão que não esteja alinhada aos objetivos do 
plano, conflito de interesses não apenas dos prestadores de serviços, mas dos próprios 
colaboradores do PORTUS; 

• Descrição de responsabilidades de Comitês gestores de risco, gestores de carteiras se 
existirem, bem como dos analistas de investimentos. 

Verificamos a formalização da constituição do Comitê de Investimentos – COMIN descrito no 
Manual de Investimentos e seu regulamento que tem por finalidade analisar, avaliar e aprovar o 
perfil do ativo elegível que possa fazer parte do portfólio de investimentos do PORTUS, baseados 
em parâmetros de risco, rentabilidade, prazo e liquidez. No entanto, em função da condição 
especial de intervenção que o Instituto se encontra, a constituição do Comitê de Investimentos 
ainda não foi efetivada. 
 
O PORTUS encaminhou o Manual de Investimentos, que deve ser analisado em conjunto com a 
política de investimentos por prever regras diversas sobre a seleção e a alocação de ativos, que 
devem ser respeitadas e observadas, concomitantemente, à legislação vigente. Após a análise da 
documentação, observamos que não há evidências de sua aplicação e sua plena observância, 
para que possamos atestar que a política e o manual estão sendo seguidos conforme prescritos. 
 
Daí, reforçamos a importância da elaboração de processos e diversos controles que possam ser 
executados pelas áreas competentes e monitorados pela área de controles internos da empresa. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Atualmente, a Aditus realiza plena verificação da conformidade com a legislação e com as 
diretrizes da entidade, por meio dos relatórios de Compliance e de Análise de Investimento, que 
estão sendo encaminhados no arquivo anexo. Estes relatórios são verificados e discutidos 
mensalmente com a Consultoria e pela área de Controles internos e Investimento. 
 
Providenciaremos um documento interno demonstrando este acompanhamento. 
 
Encaminhamos em arquivo anexo o Manual de seleção de gestores do Portus. 
 
Quanto às diretrizes sobre responsabilidades e deveres individuais e descrição de 
responsabilidades na gestão de investimento, este item já foi incluído na Política de Investimento 
de 2022.  
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com 
a reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de seus processos internos 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
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O PORTUS informou que o acompanhamento é realizado coma empresa Aditus e que 
providenciará documento interno de acompanhamento do processo. 
 
Informou ainda que a Política de Investimentos de 2022 já contempla a descrição de 
responsabilidades individuais na gestão de investimentos. 
 
Nesse sentido, entendemos que os processos serão elaborados na forma requerida e deverão ser 
avaliados nas próximas auditorias. 
 
 
i) Avaliar se a duração dos investimentos é compatível com a do passivo atuarial do Plano 
 
Inicialmente entendemos necessário tecer comentários a respeito da análise dos ativos registrados 
no Balancete. 
O total de ativos em Dez/2020 correspondia a R$ 1.459.131.400,98, assim distribuídos: 

 
 

1.005.992.523,45 

3.358.856,26 38.380.006,42 

Recursos a receber 
Dez/20: 

contribuições contratadas
(déficit técnico contratado)

contribuições em atraso
dos Patrocinadores.

Outros
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Após essa breve descrição dos ativos da carteira, somado ao apresentado anteriormente sobre o 
desenquadramento passivo da carteira de imóveis, uma expressiva parte em renda variável, acima 
inclusive do que sugeriria uma alocação conservadora em prol da liquidez do plano, esta auditoria 
entende como pouco factível a compatibilidade da duration do ativo com a duração do passivo, em 
especial, em função da situação especial que se encontra o plano em termos de necessidade de 
patrimônio para honrar os compromissos do plano, levando em consideração o alto volume de 
assistidos. 
 
Sendo assim, entendemos que, anteriormente ao PED, a Entidade não tinha condições de 
promover um alongamento de títulos, em função da duration do passivo ser de aproximadamente 8 
anos. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Com a solução dada pelo PED, entendemos que a alocação e acompanhamento dos 
investimentos será compatibilizada com o passivo. O ponto deverá ser observado em futuras 
auditorias. 
 
 
j) Avaliar a razoabilidade dos custos de administração dos investimentos em relação às 

melhores práticas do mercado 
 
No que se refere às despesas administrativas associadas aos investimentos, a regulamentação 
estabelece que as análises devem contemplar, no mínimo, os gastos referentes à gestão de 
carteiras, custódia, corretagens pagas, acompanhamento da política de investimentos e 
consultorias de investimentos. 
 
Com base no Relatório Gerencial relativo ao exercício 2020, fornecido pelo PORTUS, observa-se 
que as despesas administrativas relacionadas à administração dos investimentos corresponderam 
a 0,15% do Ativo Total. 
 

40.181.802,43

94.152.812,33

105.682.078,47

113.445.331,56

10.707.187,56

Carteira de Investimentos
Posição: Dez/2020

Títulos Públicos

Ações

Fundos de Investimentos

Investimentos Imobiliários

Empr/Financ, depósitos judiciais,
contas bancárias etc
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Tal resultado demonstra estar o PORTUS apresentando custos de administração compatíveis com 
o mercado de previdência complementar fechada. No entanto, a situação deverá ser reavaliada 
visto a evolução dos pagamentos de contribuição relativos ao PED. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar 
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Item c) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – metodologia utilizada no cálculo 
atuarial, custeio, consistência do cadastro e aderência das hipóteses 
 
a) Avaliação da coerência, consistência, confiabilidade e controle da Entidade quanto ao 

cadastro e a base de dados dos participantes, assistidos e beneficiários do PBP1 
 
Para a análise do cadastro, o PORTUS, por meio da ABEPH, disponibilizou à PREVUE as bases 
de dados dos participantes, assistidos e beneficiários vinculados ao PBP1 em 31/12/2020, e para 
fins de análise comparativa, a PREVUE utilizou as bases de dados referentes a 31/08/2019, que 
foram fornecidas previamente para a realização de outro projeto. Tais bases de dados foram 
utilizadas nas respectivas avaliações atuariais de encerramento dos referidos exercícios. 
 
Neste trabalho, realizamos análise crítica das bases de dados cadastrais e financeiros dos 
participantes e assistidos, que foram utilizadas na Avaliação Atuarial de 2020 do Plano PBP1, 
administrado pela PORTUS. 
 
Foram consideradas as características das respectivas massas de participantes e assistidos, os 
benefícios e obrigações previstos no regulamento, bem como procedemos a análise dos 
balancetes contábeis do Plano, com o objetivo de identificar possíveis inconsistências. Todavia, 
registramos que a mencionada análise possui limitações de escopo, uma vez que a exatidão e 
veracidade desses dados é de responsabilidade do Instituto. 
 
O presente escopo de trabalho não prevê a validação dos valores das contribuições normais ou 
extraordinárias, bem como os valores (percentuais ou eventualmente cobrados) referentes à joia, 
cálculo de SRB, dentre outros, limitando-se à análise da coerência dos mesmos.  
As bases de dados encaminhadas passaram por testes de consistência para identificar eventuais 
problemas que poderiam trazer impactos para os resultados atuariais do PBP1.  
 
Em relação à comparação dos dados estatísticos com aqueles apresentados no Parecer Atuarial 
do PBP1, foram identificadas pequenas variações apenas e tão somente no cálculo das idades 
médias, as quais consideramos aceitáveis, possivelmente decorrentes de diferentes critérios de 
cálculo de arredondamento. As diferenças apuradas não são significativas, de forma que não 
comprometem os resultados da avaliação atuarial 2020. 
 
Quanto à consistência das informações cadastrais, foram identificadas possíveis inconsistências, 
as quais recomendamos a realização de acompanhamento ou, alternativamente, alguns 
esclarecimentos. 
 
Dentre as possíveis inconsistências, destacamos: 
 
i) Inclusão de participante ativo na base de dados após o fechamento do Plano:  
 

a) Verificou-se a inclusão de um participante na base de ativos 2020 que não constava da 
base de dados do ano anterior, seja na condição de ativo ou aposentado. 
Recomendamos a verificação das possíveis causas para tal matrícula ter sido informada 
em 2020 e não ter sido informada em 2019. 

 
Manifestação PORTUS: 
 
Não localizamos tal participante. 
 
De acordo com análise do Portus todas as matrículas de ativos do ano de 2020 também estão no 
ano de 2019, contudo, a matrícula 10941-3 em 2019 estava como aposentado inválido, porém 
retornou às atividades, e por isso retornou para a base de dados como ATIVO. 
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A auditoria informa as análises sem especificar as matrículas, dificultando nossa verificação e 
esclarecimentos. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 

 
O PORTUS registrou que sua análise não identificou o problema.  
 
ii) Variações de benefícios não previstas: recomenda-se acompanhamento. 
 

b) Identificamos para aposentados válidos e inválidos, bem como pensionistas variações 
positivas e negativas que devem ser justificadas, em função dos benefícios estarem sem 
previsão de reajuste, face à reestruturação recente realizada no Plano. Solicitamos 
esclarecimentos sobre as divergências apontadas no Anexo 1. 

 
Manifestação PORTUS: 
 
A variação do valor dos benefícios pode ser decorrente de revisão administrativa ou por decisão 
judicial. Já as pensões podem sofrer variação pela alteração de cota familiar (saída ou entrada de 
um pensionista). 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 

 
O PORTUS informou a justificativa para as variações. 
 
Em razão de não termos recebido o resultado das análises das bases realizadas previamente às 
avaliações pelo atuário do Plano, não pudemos confrontá-las com as nossas análises, estando, 
portanto, impossibilitados de identificar possíveis divergências, além daquelas por nós observadas, 
e emitir nossa opinião quanto à possibilidade de as mesmas comprometerem a integridade das 
informações encaminhadas. 
 
Da análise dos balancetes de 31/12/2020 do Plano de forma comparativa com os valores de 
benefícios e contribuições informados nos arquivos de dados enviados para a avaliação atuarial, 
identificamos algumas diferenças que apresentamos também no Anexo 1.  
 
Finalizamos com o entendimento que os resultados dos testes de consistência se mostraram 
coerentes, apesar de termos identificados pequenas divergências concluímos que os dados são 
satisfatórios, de forma que os consideramos adequados para fins da avaliação atuarial do 
encerramento do exercício de 2020. 
 
Isto posto, informamos que o detalhamento das análises relacionadas às bases de dados e às 
eventuais diferenças observadas é apresentado no Anexo 1. 
 
 
b) Avaliação das hipóteses biométricas, demográficas e financeiras empregadas nos 

exercícios base da respectiva auditoria, constantes no Demonstrativo de Resultados da 
Avaliação Atuarial, Nota Técnica Atuarial e Parecer Atuarial, apresentando análise 
quanto a sua razoabilidade e adequação ao perfil das respectivas massas de 
participantes (ativos e assistidos) e à variação entre as hipóteses projetadas e 
efetivamente observadas ao final de cada período 

 
O presente relatório técnico objetiva expressar nossa opinião sobre a razoabilidade das hipóteses 
recomendadas e adotadas na avaliação atuarial de 2020 do PBP1, por meio de análise dos 
estudos estatísticos de aderência das hipóteses biométricas, demográficas e econômicas, 
elaborados por atuário contratado pelo PORTUS especificamente para o desenvolvimento desse 
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estudo, Liability Serviços Técnicos em Atuária, conforme Estudo Técnico LIA 01/2021 de 
27.01.2021, mediante verificação de conformidades no que diz respeito à legislação pertinente e 
aos métodos empregados, à massa de participantes e assistidos e por fim, aos benefícios e 
obrigações estabelecidas previstas no regulamento do plano. Este documento inclui a análise dos 
estudos de convergência da taxa real de juros. 
 
Para a análise das hipóteses atuariais adotadas na avaliação de encerramento do exercício de 
2020, o PORTUS disponibilizou à PREVUE, além das bases de dados dos participantes, assistidos 
e beneficiários vinculados ao PBP1 posicionadas em 31/12/2020, os Estudos de Adequação das 
Hipóteses Atuariais LIA Nº 001 e a Demonstração Atuarial do referido exercício. 
 
Para avaliar a conformidade dos estudos, consideramos a legislação aplicável à matéria, a saber: 
a Resolução CNPC n° 30, de 10/10/2018, e a Instrução PREVIC nº 10, de 30/11/2018, que 
vigoravam à época dos estudos e estabeleciam os parâmetros técnico-atuariais para os estudos 
de aderência das hipóteses atuariais a serem adotadas nas avaliações atuariais dos planos de 
benefícios. 
 
Segundo o Estudo Técnico LIA 001 de 27.01.2020, os estudos técnicos de adequação e aderência 
de hipóteses atuariais foram realizados sobre a vigência da Resolução CNPC nº 30/2018 e da 
Instrução Normativa PREVIC n° 10/2018. 
 
Registra-se que por meio de Carta Interv Coratu nº 007.000533.2021-0 enviada pelo PORTUS, o 
Instituto informou não dispor de documentos referentes à definição / aprovação pela Diretoria 
Executiva e pelo Conselho Deliberativo do PORTUS das hipóteses atuariais adotadas na avaliação 
atuarial de 2020 e o Parecer Favorável do Conselho Fiscal, conforme previsto no art. 33 da 
Instrução nº 10/2018. A seguir, a justificativa apresentada: 
“É necessário esclarecer que em relação ao item (f) integral, não houve  
aprovação de Diretoria e Conselhos, haja vista que o Interventor do PORTUS Instituto de 
Seguridade Social - Em Intervenção, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54 da Lei 
Complementar Nº109, de 29/05/2001, Capítulo VI – Seção III – Disposições Gerais tem plenos 
poderes e age representando Conselho e Diretoria.  
 
Também se ressalta que o dirigente nomeado pela PREVIC para intervenção não  
necessita de certificação de dirigente.  
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos elaborando e contratando Consultorias de Gestão e Compliance 
para adequação e mapeamento dos processos internos do PORTUS.” 
 
O parecer atuarial RN/212/2021/PORTUS, de 17.03.2021 menciona que o Interventor aprovou as 
referidas hipóteses atuariais, conforme destaque a seguir: 
 
“O PORTUS, na figura do interventor, aprovou, por meio da Carta Interv Coratu  
nº 006.000188.2021-0, de 29.01.2021, a manutenção das hipóteses vigentes na última Avaliação 
Atuarial (30.06.2020), tendo-se como base o Estudo Técnico de Adequação das hipóteses 
Atuariais LIA 01/2021, de 27.01.2021.” 
 
Conforme previsto no art. 568 da Lei Complementar nº 109/2001, a intervenção determina a perda 
de mandato de administradores e membros estatutários das Entidades. Sendo assim, entendemos 
que a aprovação pelo Interventor cumpre o requisito legal. 
 

 
8 Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial determinam a perda do mandato dos administradores e membros dos conselhos 
estatutários das entidades, sejam titulares ou suplentes. 
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Ao analisar o consolidado estatístico disponibilizado no parecer atuarial RN/212/2021/PORTUS, de 
17.03.2021, foi possível validar as informações para o período abrangido por meio do 
confrontamento dos valores registrados no parecer com aqueles contidos nas bases de dados 
fornecidas para a auditoria. 
 
Na sequência, analisamos o conjunto das hipóteses adotadas na avaliação atuarial do PBP1, 
considerando o Regulamento e o perfil dos participantes, assistidos e beneficiários do Plano, que 
foram definidas a partir dos resultados da adoção de testes estatísticos/atuariais para as seguintes 
hipóteses: 
• Tábua de Mortalidade Geral; 
• Tábua de Mortalidade de Inválidos; 
• Tábua de Morbidez; 
 
Avaliamos a razoabilidade e os resultados dos testes estatísticos realizados nas hipóteses 
anteriormente descritas, e constatamos, conforme apresentado no Anexo 2, que estão em 
conformidade com a legislação supramencionada. 
 
Não foram efetuados testes estatísticos/atuariais para as seguintes hipóteses: 
• Tábua de Entrada em Invalidez; 
• Composição Familiar. 
 
Para a avaliação atuarial realizada em 31/12/2020 não houve alteração nas hipóteses biométricas 
e demográficas. Entretanto, nas demais hipóteses, houve alteração apenas no fator de 
capacidade, aplicado somente aos salários dos participantes ativos, uma vez que os benefícios 
foram fixados a valores de Janeiro/2020, sem previsão de reajuste, conforme alteração 
regulamentar aprovada pela PREVIC. 
Para a verificação de adequação e aderência das hipóteses relativas a Mortalidade Geral e a 
Mortalidade de Inválidos foi utilizado o teste estatístico Qui-quadrado. 
 
Em seguida, o relatório apresenta a realização dos testes de hipóteses, segregando as populações 
em regiões, para uma possível avaliação considerando a cisão dos planos, prevista para ocorrer 
após a implementação do Plano de Equacionamento do Déficit (PED). 
 
Os resultados apontam para a manutenção da tábua adotada anteriormente para a Avaliação 
Atuarial de 2020, tendo inclusive sido demonstrado que as divergências apontadas anteriormente 
seriam reduzidas, favorecendo a proposição pela adoção da citada hipótese. 
 
Uma observação importante diz respeito à identificação no referido estudo de um participante, 
mediante a exposição de sua matrícula, como caso único de auxílio-reclusão em todo histórico do 
Plano. Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, o Instituto deve preservar informações 
pessoais, de forma que os dados que sejam trabalhados não permitam a identificação do 
indivíduo, seja qual for a análise realizada. 
 
Para o estudo de tábua de mortalidade de inválidos, o teste de hipótese Qui-quadrado indicou a 
necessidade de alteração da hipótese na avaliação Atuarial 2020, que, apesar da indicação de 
alteração, foi mantida, conforme aprovação do Interventor anteriormente mencionada. 
 
Para a hipótese de tábua de entrada em invalidez, o estudo afirma não dispor de volume suficiente 
de informações para a análise da premissa então vigente à época, o que, somando-se ao fato de 
que a maior parte da população estudada já se encontrava apta ao benefício de aposentadoria, e, 
portanto, não exposta à adoção da hipótese, indicou a proposição de manutenção da tábua 
utilizada na avaliação anterior. 
 



22 
 

Finalmente, a hipótese de tábua de morbidez também foi mantida. Registre-se que o resultado do 
estudo indicou a adoção de um fator de suavização de 30% linear na tábua então vigente, 
segundo apontado no teste Qui-quadrado. No entanto, a indicação do interventor foi por manter a 
tábua anteriormente adotada. 
 
As hipóteses biométricas adotadas na Avaliação Atuarial de 2020 do Plano PBP1, conforme 
informado acima, foram mantidas em relação à Avaliação Atuarial por fato relevante, realizada em 
30/06/2020, conforme especificado no respectivo parecer atuarial RN/212/2021/PORTUS de 
17/03/2021 e são apresentadas a seguir: 
 
Hipóteses Biométricas 2020 
Tábua de Mortalidade Geral AT-2000 Basic Masculina 
Tábua de Mortalidade de Inválidos Winklevoss 
Tábua de Entrada em Invalidez Hunter 
Tábua de Morbidez Experiência PBP1 de 01.01.2007 a 31.12.2012 

 
As demais hipóteses demográficas estão abaixo especificadas: 
 
Demais Hipóteses Demográficas 2020 
Rotatividade  Não utilizada 

Composição Familiar de 
Pensionistas 

 
 
 
 
 
 

Ativos 
não elegíveis 

83% de chance de possuir 
um dependente vitalício 
válido; 
Percentual de continuidade 
de 62%; 
Diferenças de idade: 
  - participante do sexo 
masculino é 3,16 anos mais 
velho do que o seu 
dependente vitalício; 
  - participante do sexo 
feminino é 5,98 anos mais 
novo do que o seu 
dependente vitalício. 

 Ativos elegíveis Composição Familiar Real 
 Aposentados Composição Familiar Real 
 Pensionistas Composição Familiar Real 

 
Quanto às hipóteses econômicas e financeiras, registra-se que: 

• A definição da taxa real anual de juros foi baseada em estudo específico aprovado pelo 
PORTUS, apresentado no relatório LIA 01 de 27/01/2021. 

Hipóteses Econômicas e Financeiras 2020 
Inflação Projetada 3,25% a.a. 
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo1: 0,9855 
Projeção de Crescimento Real de Salário 0,00% a.a.  
Taxa Real Anual de Juros  4,81% a.a. 
Indexador do Plano (reajuste dos benefícios)1 INPC/IBGE 

1 Fator aplicável apenas aos salários, haja vista que, segundo o novo texto regulamentar, as Suplementações devidas pelo Plano serão 
mantidas em seu valor nominal de janeiro de 2020. Para os benefícios, o fator é igual a 1. 
 
Segundo consta no Parecer Atuarial RN/212/2021/PORTUS, a inflação projetada utilizada na 
Avaliação Atuarial foi de 3,50% a.a. e a hipótese de Fator de Determinação do valor Real ao Longo 
do Tempo para os salários foi de 0,9844, valores estes que diferem do quadro imediatamente 
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acima, elaborado a partir das premissas sugeridas no Relatório LIA 01 e aprovados por meio da 
Carta Interv Coratu 006.000188.2021-0, assinada pelo Interventor e encaminhada à consultoria 
atuarial. 
 
Não identificamos a justificativa para a referida alteração no citado parecer ou outro documento 
referente à matéria. 
 
Cabe esclarecer que o impacto advindo desta diferença não é relevante para os resultados 
atuariais. 
 
Em função de não terem sido disponibilizadas à esta auditoria informações a respeito dos óbitos 
de válidos e inválidos ocorridos no período, não foi possível confrontar os dados que constam na 
Demonstração Atuarial (DA) 2020, no que diz respeito aos preenchidos de eventos ocorridos. 
 
Considerando as análises realizadas pela PREVUE nas hipóteses adotadas na referida avaliação 
atuarial, tomando como base os preceitos da legislação, sugerimos que, após a implantação do 
PED, uma nova análise nas hipóteses adotadas no Plano seja realizada de forma a adequá-lo a 
sua realidade e população. 
 
A compatibilidade da hipótese de taxa de juros real com a Política de Investimentos, alocação dos 
recursos garantidores do PBP1 e retorno esperado dos investimentos para o exercício de 2021, foi 
analisada considerando os estudos técnicos disponibilizados, constante do Relatório LIA 01/2021 
de 27/01/2021 e a legislação supracitada. 
 
Em relação ao exercício de 2020, identificamos que a recomendação da taxa real de juros, 
encontrava-se dentro do intervalo permitido, segundo a Resolução CNPC nº 30/2018, sendo o 
parâmetro mínimo do intervalo correspondente a 3,69% a.a. e o máximo de 5,67% a.a., devendo 
ser observado ainda, como limite superior, o percentual obtido pela TIR, calculada com base nas 
projeções dos investimentos e no fluxo de pagamento de benefícios e recebimento de 
contribuições. A TIR apurada no estudo LIA 01/2021 foi de 4,81% a.a., sendo esta, a taxa nominal 
para os benefícios concedidos e a taxa real para os benefícios a conceder, portanto, igual à taxa 
real de juros atuarial então praticada pelo PORTUS, e inferior, ao percentual máximo permitido 
pelo normativo supra. 
 
Os cálculos realizados pela PREVUE buscaram confirmar a apuração da TIR conforme 
metodologia apresentada no Relatório LIA 001. No entanto, o valor encontrado foi divergente 
(4,77% a.a.) representando uma pequena diferença em relação ao percentual acima de 4,81% a.a. 
 
Registramos que a metodologia de cálculo normalmente utilizada pela PREVUE considera o fluxo 
de pagamentos dos benefícios por todo o prazo até pelo menos o esgotamento do patrimônio do 
plano. Porém, tais informações não foram disponibilizadas na documentação enviada e, dessa 
forma, não procedemos o cálculo a partir desta metodologia. 
 
Ao tentar replicar os cálculos apresentados nos estudos, percebemos diferenças nos valores, a 
partir das taxas de rentabilidade informadas, o que nos leva a realizar questionamentos 
objetivando obter maiores esclarecimentos.  
 
Adicionalmente, com base na documentação analisada, entendemos que as exigências previstas 
na Instrução PREVIC nº 33/2020, referentes à data de realização do estudo, data do cadastro, 
análise e validação da consistência dos dados cadastrais, foram atendidas. 
 
Isto posto, informamos que o descritivo das análises efetuadas nas hipóteses atuariais é 
apresentado no Anexo 2. 
 
Manifestação PORTUS: 
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Foi informado que não foi disponibilizado a auditoria informações a respeito dos óbitos no período, 
contudo, essas informações não foram solicitadas. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Informação não encaminhada. 
 
 
c) Avaliar a adequação das metodologias adotadas de custeio e financiamento atuarial 
 
Para a análise das metodologias adotadas para elaboração do custeio do PBP1, bem como o 
critério de financiamento atuarial, recebemos, além do Regulamento do PBP1, a Nota Técnica e o 
Parecer Atuarial, ambos referentes ao encerramento do exercício de 2020. 
 
Na análise consideramos ainda o disposto na legislação a Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, 
Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018 e Instrução PREVIC nº 10, de 30/11/2018, que tratam dos 
parâmetros técnico-atuariais para a estruturação de plano de benefícios, na data da avaliação. 
 
De acordo com o previsto no Parecer Atuarial de 2020, o custeio dos benefícios do PBP1 é 
realizado por meio de contribuições dos Participantes, Assistidos e Patrocinadores, em 
conformidade com o disposto no art. 239 do Regulamento do PBP1. 
O Regime Financeiro de Capitalização possui uma estrutura que corresponde à determinação de 
contribuições necessárias a serem cobradas durante o período anterior à aposentadoria, ou seja, 
ao período laborativo do participante visando custear sua aposentadoria. Assim, são constituídas 
provisões matemáticas de benefícios a conceder e concedidos, uma vez que as contribuições são 
antecipadas no tempo em relação ao pagamento do benefício. 
 
A forma como se dá essa distribuição define o método atuarial. O método de financiamento 
adotado na avaliação atuarial é o Método Agregado. Trata-se de um método grupal em que não é 
possível identificar o custo e a alíquota individual de cada segurado, segundo a situação e 
características de cada um e considera a repartição do custo total dos benefícios pelo tempo de 
serviço médio futuro dos empregados em atividade, mediante a fixação de valores anuais 
uniformes ou calculados sob a forma de percentual fixo da folha salarial. 
 
Neste método não há cálculo separado do custo relativo ao serviço passado e as respectivas 
reservas matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos, igualam-se à 
diferença entre o valor atual (valor presente) do fluxo das despesas com pagamento dos 
benefícios e o valor atual do fluxo contributivo futuro previsto no plano. 
 
Em outras palavras, o Método Agregado financia e distribui a parcela da reserva matemática a 
constituir para o futuro, em que é determinada a alíquota de equilíbrio, levando em consideração o 
Ativo líquido já constituído. 
 
O método de Capitalização Financeira é aquele o qual o valor do benefício é obtido a partir da 
capitalização das contribuições efetuadas no período compreendido entre a data do aporte 
financeiro feito pelo participante e a data da sua efetiva aposentadoria no plano. 
 
Neste caso, o passivo atuarial corresponde ao saldo de conta acumulado. À exceção do Benefício 
oriundo de recursos portados, que é avaliado pelo Regime financeiro de Capitalização e pelo 

 
9 Art. 23 - As Contribuições dos Participantes Ativos, dos Assistidos e dos Patrocinadores de que tratam, respectivamente, os incisos II, 
III e IV do artigo 20 se classificam em: 
I. Contribuição Regular: com periodicidade mensal, destinada a prover o custeio regular do PBP1; 
II. Contribuição Extraordinária: Contribuição Extraordinária: contribuição de caráter adicional, obrigatória quando instituída pela EFPC, 
de periodicidade mensal e destinada a suportar a cobertura de eventual déficit do PBP1. 
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Método de Capitalização Financeira, os benefícios oferecidos pelo Plano seguem o regime de 
Capitalização, Método Agregado. 
 
Os regimes financeiros e os métodos de financiamento adotados pelo Instituto na Avaliação 
Atuarial do Plano PBP1 atendem à legislação e são considerados adequados, observando as 
características da massa dos participantes na Avaliação Atuarial e do Regulamento do Plano. 
 
Destaca-se que foi admitida a proporcionalidade entre o compromisso vinculado a cada benefício 
com a obrigação global para estimar o custo do benefício, conforme consta no Parecer Atuarial e 
na Demonstração Atuarial do Plano. Neste sentido, o valor atual das contribuições futuras dos 
benefícios programados foi identificado à Aposentadoria por Tempo de Contribuição, assim como 
para o valor atual das contribuições futuras dos benefícios não programados foi identificado à 
Aposentadoria por Invalidez. 
 
Em relação ao custeio do Plano, a Nota Técnica Atuarial explicita que o custo total corresponde ao 
valor presente do encargo bruto descontado do patrimônio de cobertura do Plano. No entanto, ao 
apresentar o financiamento desse custo total por meio do custo normal, a Nota Técnica Atuarial 
traz o seguinte: 
 

“Como a legislação pertinente restringe o ajuste tempestivo do plano de custeio, como 
pressuposto pelo método agregado, o custo normal do exercício seguinte mantém-se nivelado 
às contribuições normais previstas para serem recolhidas por participantes, assistidos e 
patrocinadores conforme plano de custeio vigente.” 
 

Inicialmente, não identificamos na legislação vigente qualquer impedimento para o ajuste no Plano 
de Custeio. A legislação restringe a mudança do método para alterar o resultado do Plano10, mas 
não restringe a sua correta aplicação, que seria o ajuste anual do custeio, conforme previsto no 
Regulamento do Plano. 
 
Adicionalmente, o custo normal do PBP1, assim entendida a parcela que abrange as contribuições 
normais, foi majorado no encerramento do exercício de 2020 (16,75% da folha de Salário de 
Participação dos participantes ativos), em relação à avaliação atuarial anterior por fato relevante 
(06/2020), com aumento de 3,38 pontos percentuais sem descumprir a legislação, mas não 
levando ao equilíbrio do Plano, como seria adequado na adoção plena do método. 
 
Cabe ainda ressaltar que a referida alteração foi justificada em função da alteração da premissa 
que os participantes ativos se aposentarão imediatamente a partir de atingirem a elegibilidade 
prevista no plano (antes se considerava uma postergação de seis meses). 
 
Além disso, o custeio do Plano admite contribuições extraordinárias, que foram estabelecidas para 
equacionamento de déficit no exercício de 2019 e implementadas em 2020. 
 
Diante do exposto, concluímos que a metodologia adotada para a apuração do custeio dos 
benefícios e institutos do Plano, está em conformidade com o Regulamento do PBP1, bem como 
com a legislação que rege a matéria, exceto em relação à aplicação plena do método agregado, 
quando utilizado para determinação das contribuições normais, que deveriam ser dimensionadas 
de forma a levar o Plano à situação de equilíbrio. Em que pesa a situação peculiar do PBP1 que se 
encontra em fase de transição, principalmente em relação à redução do custeio, visto a 
necessidade de confirmação dos pagamentos para que seja possível estabelecer uma situação 
mais segura para a redução das contribuições normais. 

 
10 Resolução CNPC nº 30/2018 
Art. 8º A alteração do método de financiamento ou do regime financeiro dos benefícios deverá embasar-se em estudo 
técnico e parecer atuarial, não sendo admitida a sua ocorrência apenas com a finalidade de alterar o resultado do plano 
de benefícios. 
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Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
d) Avaliar se a metodologia empregada no exercício base da respectiva auditoria para o 

cálculo dos custos atuariais do Plano, estão previstas na Nota Técnica Atuarial 
 
Para a análise das metodologias adotadas no cálculo dos custos atuariais para o exercício de 
2020, recebemos, além do Regulamento do PBP1, a respectiva Nota Técnica e o Parecer Atuarial 
do encerramento do exercício de 2020. 
 
• Observamos que o custeio dos aposentados e pensionistas obedece aos percentuais dispostos 

na Nota Técnica; 
• A hipótese de crescimento real de salários é nula, conforme demonstrado no Parecer Atuarial; 
• A hipótese de crescimento real de benefício é nula, conforme demonstrado no Parecer Atuarial, 

Nota Técnica Atuarial e Demonstração Atuarial, bem como estar previsto em regulamento que 
os benefícios não serão reajustados e corresponderão ao valor nominal de janeiro/2020; 

• Não localizamos no Parecer Atuarial do encerramento do exercício de 2020 a data de início da 
vigência do plano de custeio, porém, a mesma consta da Demonstração Atuarial de 
31/12/2020, correspondente a 01/04/2021. 

 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
e) Avaliar se há perspectiva de solvência do Plano, incluindo apresentação de sugestões, 

se aplicáveis, para a solução do desequilíbrio atuarial 
 
Da análise efetuada nos documentos atuariais do PBP1 disponibilizados, identificamos como 
riscos de maior destaque, a possibilidade do aumento da expectativa de vida, o eventual 
descolamento do retorno líquido dos investimentos do Plano em relação à taxa real de desconto 
considerada na apuração do passivo do PBP1 e o não cumprimento de obrigações financeiras dos 
Patrocinadores, vide histórico relatado em parecer atuarial e outros documentos, citando que 
ocorreram atrasos de pagamentos de contribuições previdenciárias, e, quando pagos, os mesmos 
foram realizados sem respeitar as formas de atualização e juros previstas no Regulamento. 

Quanto à documentação solicitada a respeito dos controles, normas e processos formais, sejam na 
parte de seleção, alocação ou aprovação dos investimentos, como concessão e administração dos 
benefícios, limitamo-nos a registrar que a Entidade informou estar em processo de contratação de 
empresas específicas que desenvolverão os referidos documentos que buscam assegurar maior 
confiabilidade à execução das atividades da empresa.  

Em nossa opinião, a inexistência de tais documentos formais sem aprovação dos órgãos 
institucionais, a saber (Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal e Deliberativo) tendem a elevar o 
risco da gestão do plano avaliado. 

Para a mitigação dos riscos apontados no longo prazo, relativamente à taxa real de juros é 
necessário que o Instituto cumpra os requisitos da legislação previsto na Portaria nº 835/202011 

 
11 Art. 3º 
... 
§ 5° As rentabilidades, investimentos, desinvestimentos e fluxos projetados devem estar em 
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(anterior IN nº 10/2018) relativamente à adoção de Política de Investimentos baseada em estudos 
de ALM, que consideram a duração, o reinvestimento e a expectativa de retorno da carteira de 
investimentos do Plano PBP1 frente às obrigações esperadas de pagamento de benefícios, 
determinadas anualmente por ocasião da avaliação atuarial. 
 
Em relação à expectativa de vida, o Plano PBP1 adota uma tábua de mortalidade geral utilizada 
por parte do mercado de previdência complementar. Todavia, conforme os documentos 
apresentados, a tábua utilizada é aderente à sua população, vide o resultado dos estudos 
estatísticos realizados nos exercícios analisados. Assim, por meio dessa análise, se for constatado 
algum descompasso nessa hipótese no futuro, a mesma poderá ser ajustada, sempre que 
necessário, sem que se espere variações significativas, sendo o seu impacto custeado por 
Participantes, Assistidos, Beneficiários e Patrocinadores. 
 
Merece destaque a forma prevista no Regulamento do PBP1 a redução de alguns direitos, dentre 
eles, os reajustes dos valores dos benefícios já concedidos e do suplemento mínimo, ambos 
suspensos, ou seja, estipulou-se como constante o seu valor nominal, sem nenhuma atualização 
por qualquer índice de inflação. Essa previsão regulamentar, não usual, pode vir a diminuir as 
chances do plano apresentar ao final de cada exercício perdas atuariais, já que a hipótese relativa 
aos benefícios é que haverá uma deflação, embora a realidade seja distinta, ou seja, previsão de 
inflação, medida preferencialmente em planos de previdência privada no mercado por índices de 
preços ao consumidor, INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA), tendo em vista a relação direta do primeiro com o benefício 
da previdência social e do segundo com os ativos financeiros indexados à inflação, em especial os 
títulos públicos federais. Em outras palavras, o passivo tende a ter uma redução, sistemática e 
anual, que, se acompanhada com a evolução esperada no ativo do Plano, surtirá o efeito desejado 
por ocasião de sua implementação. 

Importante ressaltar ainda o risco de ações judiciais, ainda não transitadas em julgado impactarem 
no valor dos compromissos futuros do plano, uma vez que dentre as causas apontadas como 
responsáveis pelo déficit, consta a existência de ações que elevaram os benefícios de 
suplementação oferecidos pelo plano, majorando os encargos atuariais. 
 
Por último, as demais medidas adotadas visando o equilíbrio atuarial do plano, tais como a 
adequação à Resolução CGPAR nº 25, de 2018, a seguir elencadas, contribuem de forma positiva 
para a diminuição do risco de elevação do passivo atuarial do PBP1: 

a) desvinculação do valor das suplementações do PBP1 do valor do benefício da Previdência 
Social, pela instituição da Unidade de Referência do Plano, utilizada também para definir o 
limite do abono de aposentadoria e do salário de participação; 

b) limitação do teto do salário de participação à maior remuneração de cargo não estatutário 
da respectiva patrocinadora do participante; e  

c) adoção do salário-real-de-benefício calculado pela média dos 36 últimos salários de 
participação anteriores ao início do suplemento. 

No quadro a seguir apresentamos o resultado da apuração dos índices de solvência bruta e 
líquida, onde o primeiro não considera o efeito das contribuições extraordinárias provenientes dos 
planos de equacionamento de déficit de 2019: 
  

 
consonância com a política de investimentos vigente do plano e considerar eventuais descasamentos de 
fluxos de ativos e passivos que acarretem risco de reinvestimento dos recursos a taxas de retorno 
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Análise da Solvência 31/12/2020 
a) Patrimônio de Cobertura do Plano 1.340.252.428,72 
b) Provisão Matemática Bruta(1) 2.278.743.322,40 
c) Provisão Matemática a Constituir (945.385.527,51) 
d) Provisão Matemática Líquida(2) = (b) - (c) 1.333.357.794,89 
e) Índice de Solvência Bruta (a) / (b) 58,82% 
f) Índice de Solvência Líquida (a) / (d) 100,52% 
(1) Soma da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e da Provisão Matemática de Benefício a Conceder. 
(2) Soma da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e da Provisão Matemática de Benefício a Conceder 

deduzida da Provisão Matemática a Constituir. 
 

Observamos que no exercício 2020 o índice de solvência bruta do Plano PBP1 apresenta 
percentual aproximadamente de 59% (cinquenta e nove por cento), o que nos faz recomendar 
cautela a respeito de qualquer proposta de revisão de custeio do plano e na elaboração da política 
de investimentos. 

Por outro lado, destacamos neste mesmo exercício, o índice de solvência líquida apurado, que 
contempla os efeitos do plano de equacionamento de déficit vigente, atingiu o percentual 
ligeiramente superior a 100% (cem por cento), reforçando a viabilidade do plano de custeio 
implantado, visando o equilíbrio do Plano. 

Nesse sentido, o cuidado com o correto dimensionamento das provisões matemáticas, revisão 
anual do plano de custeio e a mitigação dos riscos, principalmente, daqueles apontados acima 
devem ser os balizadores da governança do PBP1, uma vez que o Plano estava até a implantação 
do Plano de Equacionamento de Déficit, em grave insolvência. Nessa análise deve-se ainda 
considerar que o Plano se encontra fechado a novas adesões, não tendo uma renovação de sua 
massa, portanto, os compromissos atuariais vigentes são de responsabilidade exclusiva dos atuais 
Participantes e Patrocinadores. 

Adicionalmente, convém ressaltar a importância de uma boa gestão dos riscos de crédito e de 
mercado, que se apresentam como os principais riscos inerentes às aplicações dos recursos 
garantidores no mercado financeiro, e que as análises acima consideram que não haverá 
inadimplência, especialmente por parte dos Patrocinadores, visto que as contribuições dos 
Participantes e Assistidos são descontadas diretamente das folhas de salário e benefícios, 
respectivamente. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
f) Identificar a existência de eventual déficit atuarial sob responsabilidade das empresas 

patrocinadoras 
 
Com base nas análises dos documentos apresentados, incluindo o Parecer RN/212/2021 de 
17/03/21, verificou-se que após a assinatura dos termos de compromisso relativos ao plano de 
equacionamento de 2019, a alteração regulamentar aprovada e a cobrança de alíquotas para fins 
de equacionamento aplicada aos salários e aos benefícios dos participantes, o Plano apresentou 
equilíbrio técnico positivo, ou seja, superávit apurado em R$ 6.894.633,83 na avaliação atuarial de 
31/12/2020. Portanto, não se identificou déficit atuarial, no exercício de 2020, sob responsabilidade 
das empresas Patrocinadoras, além daquele já equacionado em 2019 e que permanece 
necessário para o equilíbrio do PBP1. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
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g) Analisar, se houver, os impactos causados pela alteração das hipóteses atuariais 
utilizadas na avaliação atuarial do Plano referente ao exercício base da respectiva 
auditoria para aquelas indicadas como mais aderentes e suas implicações no equilíbrio 
técnico do plano de benefícios e, caso haja, outras alterações das hipóteses que vierem 
a ocorrer 

 
Segundo observado no Parecer RN/212/2021 de 17/03/21, tabela 5 (HIPÓTESES ATUARIAIS 
UTILIZADAS), tomando por base o Estudo Técnico de Adequação das hipóteses Atuariais LIA 
01/2021, de 27/01/2021, aprovado pelo PORTUS, na figura do interventor, através da Carta Interv 
Coratu nº 006.000188.2021-0, de 29.01.2021, à exceção da premissa “Fator de Determinação do 
Valor Real ao Longo do Tempo”, as premissas utilizadas na avaliação foram mantidas em relação 
à última avaliação. 
 
A citada premissa alterada tem impacto considerado pouco relevante no caso do plano PBP1, uma 
vez que se aplica somente aos salários dos participantes ativos, que, em sua maioria, estão 
elegíveis ao benefício de aposentadoria. Não há impacto sobre as suplementações pois estas 
foram mantidas em seu valor nominal desde janeiro de 2020. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
h) Avaliar a adequação das metodologias adotadas para o pagamento da joia 
 
Inicialmente cabe destacar que procedemos análise de metodologia aplicada em um plano que se 
encontra fechado à novas adesões, tendo sua maioria de participantes ativos já elegíveis ao 
benefício de aposentadoria programada. Ou seja, a metodologia adotada é consagrada e datada 
de muitos anos. 
 
Para avaliar a adequação da metodologia adotada no cálculo e cobrança de joia dos participantes 
do Plano PBP1, recorremos, inicialmente, à legislação previdenciária e constatamos que não há 
uma definição para o conceito de joia na mesma, apesar do termo estar inserido no contexto 
previdenciário há quase um século, quando da promulgação do Decreto nº 4.682, de 24/01/192312, 
também conhecido como Lei Eloy Chaves, considerado o marco inicial da história da previdência 
brasileira. 
 
Na literatura encontramos, dentre outras, as seguintes definições para o termo “joia”: 
 

“É o custo que pode ser cobrado na adesão de novo participante quando esta incorrer em 
idade superior à média relativa aos parâmetros da massa atual.”13 
 
“Contribuição complementar prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, fundamentada 
no princípio de solidariedade contributiva e estabelecida com o objetivo de minimizar o impacto 
da adesão ou da alteração de dados cadastrais do participante.”14 

 
12 Art. 3º Formarão os fundos da caixa a que se refere o art. 1º: 
... 
d) as importancias das joias pagas pelos empregados na data da creação da caixa e pelos admittidos posteriormente, 
equivalentes a um mez de vencimentos e pagas em 24 prestações mensaes; (sic) 
 
13 Dicionário de Termos e Conceitos mais usados no Regime de Previdência Complementar da Secretaria de Políticas 
de Previdência Complementar - SPPC do Ministério da Previdência Social. 
 
14 Dicionário de Termos Técnicos da Previdência Complementar Fechada da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP. 
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“É o valor atuarialmente calculado, correspondente, neste Plano, às contribuições passadas 
anteriores à filiação ao plano e não vertidas ou a valores de recomposição de reservas 
relativas a períodos intercontratuais.”15 
 
“Contribuição complementar, resultante do cálculo atuarial realizado em função do ingresso de 
participante no plano de previdência, considerando sua remuneração, idade, tempo de serviço 
na Patrocinadora e tempo de vinculação à Previdência Social.”16 
 

A joia está presente em regulamentos de planos de benefícios constituídos na modalidade de 
benefício definido, onde, especialmente, o benefício programado de aposentadoria não apresenta 
qualquer proporcionalidade em relação ao tempo de vínculo/contribuição ao plano na fórmula de 
cálculo do benefício, assim como definido no art. 22 17do Regulamento do Plano PBP1. 
  
Na prática, o conceito de joia está diretamente relacionado à cobrança, ao participante, de uma 
contribuição ou prêmio, principalmente, pela sua adesão tardia a um plano de benefícios, para que 
se minimize os impactos desta adesão no custo dos demais participantes e, também, dos 
Patrocinadores. Neste caso, o uso da joia é adotado, implicitamente, no reconhecimento de 
serviço passado anterior à filiação ao plano de benefícios, tendo em vista que o valor do benefício 
não se altera, independentemente do tempo de vinculação/contribuição ao plano, daí a 
necessidade de aporte extraordinário para aqueles que ingressam em idade avançada. 
 
De acordo com a “Nota Técnica Cálculo da Joia dos Novos Entrados e dos Retardatários”, emitida 
pela consultoria STEA, em 03/09/1992, a formulação da joia segue conforme abaixo: 
 

𝐽𝐽 = 𝐽𝐽(𝜃𝜃,𝜃𝜃′,𝑥𝑥0 ,𝜎𝜎) = max �0; �13𝑆𝑆(𝜎𝜎) �𝑎𝑎𝑥𝑥0���� +  𝑐𝑐𝑥𝑥0����� + 𝑃𝑃(𝜎𝜎)� 𝐴𝐴𝑥𝑥0����� 𝑥𝑥 �1 − 𝜃𝜃
𝜃𝜃′
�
�𝐿𝐿 0,055555556

𝐿𝐿�1−120𝜃𝜃 �� �
�  

 
Sendo: 
 

θ = o tempo (expresso em meses) mais provável de contribuição do novo participante na 
condição de ativo; 

 
θ’ = o tempo médio (expresso em meses) de contribuição de ativos existentes na época de 

admissão do novo entrado (*); 
 
𝑥𝑥0 = idade mais provável de entrada em aposentadoria do novo participante; 
 
𝜎𝜎 = o salário inicial do novo participante expresso no valor de referência (**) vigente no mês do 

último reajuste salarial geral da Patrocinadora; 
 

 
15 Regulamento do Plano de Benefícios 1, administrado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - 
PREVI. 
 
16 Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras-Repactuados, administrado pelo Instituto Petrobras de 
Seguridade Social - Petros. 
 
17 Art. 22 - A Joia Admissional de que trata o inciso I do artigo 20 é devida pelo Participante que ingressou no PBP1 em 
qualquer das seguintes situações: 
I. quando a data de inscrição no Plano foi posterior a 90 (noventa) dias da data de adesão do respectivo Patrocinador; 
II. quando a data de inscrição no Plano foi posterior a 30 (trinta) dias contados a partir do final do período de sua 
experiência no Patrocinador; 
III. quando na data de inscrição no Plano, o Participante tinha atingido a idade mínima determinada atuarialmente. 
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𝑆𝑆(𝜎𝜎) = o salário inicial do novo participante expresso no valor de referência (**) vigente no mês 
do último reajuste salarial geral da Patrocinadora; 

 
𝑃𝑃(𝜎𝜎) = o salário inicial do novo participante expresso no valor de referência (**) vigente no mês 

do último reajuste salarial geral da Patrocinadora; 
 
𝑎𝑎𝑥𝑥0���� = o valor atual de uma renda contínua de densidade unitária extinguível apenas com a 

morte de um válido de idade inicial 𝑥𝑥0; 
 
𝑐𝑐𝑥𝑥0���� = o valor atual do encargo médio de herdeiros de um válido de idade inicial 𝑥𝑥0 

correspondente à suplementação de aposentadoria de densidade unitária;  
 
𝐴𝐴𝑥𝑥0����� = prêmio único do seguro de capital unitário, pagável imediatamente após a morte de um 

válido de idade inicial 𝑥𝑥0. 
 
A metodologia da Joia ainda faz uma imposição em que o valor da joia não será inferior a um valor 
mínimo, obtido através da multiplicação do valor da contribuição mensal referente ao mês de 
entrada do requerimento de inscrição pelo dobro do número de meses os quais o interessado, 
apesar de empregado da Patrocinadora se tenha conservado voluntariamente desligado do 
PORTUS, ou seja, tenha optado por não se inscrever no plano de previdência, como se fosse uma 
espécie de punição.  
 
Em relação ao parcelamento da joia, admite-se pagamento à vista ou em prazo estabelecido pelo 
Instituto. 
 
Convém ressaltar que as fontes de receitas do PBP1 que financiam os benefícios do plano estão 
definidas no art. 20 do Regulamento, sendo a joia citada no inciso I. 
 
Entendemos que a regra do cálculo de joia do Plano, vigente desde 1992, considerando que o 
plano está fechado a novas adesões e com grande parte de seus participantes já elegíveis ao 
benefício, não traz impactos significativos na apuração dos compromissos do PBP1. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
i) Avaliar se os controles internos relacionados ao cálculo atuarial, ao custeio, ao cadastro 

e às hipóteses atuariais são efetivos, se estão adequadamente implementados, se são 
eficazes na mitigação de riscos e se foram apreciados pelas instâncias responsáveis 

 
Segundo informado pelo PORTUS através da Carta Interv Coratu nº 007.000533.2021-0, de 
18/08/21, quanto à documentação solicitada a respeito dos controles, normas e processos formais, 
sejam na parte de seleção, alocação ou aprovação dos investimentos, como concessão e 
administração dos benefícios, limitamo-nos a registrar que o Instituto informou estar em processo 
de contratação de empresas específicas que desenvolverão os referidos documentos que buscam 
assegurar maior confiabilidade à execução das atividades da empresa e para a construção de todo 
o processo de mapeamento, controles internos, compliance, fluxogramas de operações, etapas e 
responsabilidades de cada área, vaga, gestor. 
 
Sendo assim, considerando a inexistência de processos referentes a controles internos, 
compliance, etc., a referida análise, objeto da proposta, restou prejudicada. 
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Recomendamos que o manual de descrição dos processos descreva de forma detalhada, precisa 
e atualizada as etapas, sistemas, ferramentas e procedimentos para a realização de uma 
avaliação atuarial. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos selecionando a contratação de Consultorias para adequação dos 
processos internos do PORTUS. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 

 
Em conformidade com a resposta do PORTUS, mantemos nossa recomendação de elaboração de 
Manual descritivo dos processos adotados. 
 
  



33 
 

Item d) da Resolução CGPAR nº 9/2016 - procedimentos e controles 
vinculados à gestão administrativa e financeira da entidade 
 
a) Avaliação do Plano de Gestão Administrativa - PGA para verificar se está aderente à 

legislação vigente e às boas práticas de mercado 
Para a análise do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) do Instituto, recebemos 
do PORTUS, o respectivo Regulamento vigente em 2020 e ainda o disposto na legislação, 
Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009 e na Instrução PREVIC nº 31, de 20/08/2020. 
 
O Regulamento do PGA tem como finalidade estabelecer regras, normas e critérios para a gestão 
administrativa do plano de benefícios previdencial de responsabilidade da entidade, contemplando 
as principais regras que nortearão a gestão dos recursos administrativos da entidade, a origem e a 
aplicação de tais recursos, as operações que modificam a composição da Entidade, assim como 
os direitos e obrigações de Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários, Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, no que se refere à gestão administrativa dos 
planos de benefícios da entidade e ao seu acompanhamento e controle. 
 
Isto posto, identificamos que, de acordo com o previsto no art. 6º18 da Instrução PREVIC nº 31, de 
20/08/2020, o Regulamento do PGA deve conter no mínimo as seguintes regras: 
 

• das fontes de custeio e das destinações dos recursos administrativos – prevista nos 
Capítulos V e VII do PGA; 

• dos direitos e das obrigações dos planos de benefícios, dos patrocinadores, dos 
participantes e assistidos – não há um Capítulo específico sobre a matéria, sendo os 
direitos e obrigações tratados ao longo do respectivo Regulamento; 

• da transferência de gerenciamento - prevista nos Capítulos XI do PGA; 
• da criação e extinção de planos de benefícios de caráter previdencial e assistencial; 
• da retirada de patrocínio e adesões de novos patrocinadores, bem como de outras formas 

de reorganização – prevista nos Capítulos XII a XVIII do PGA. 
 
Da análise do Regulamento do PGA, identificamos nos Capítulos destacados acima, que o mesmo 
contempla os itens obrigatórios, estando, portanto, aderente à legislação vigente e atendendo às 
boas práticas de mercado. 
 
Em sua última alteração, ocorrida em 31/12/2020, o Regulamento do PGA foi adaptado para 
prever o rateio das despesas administrativas, passando a adotar, a partir de 12/06/2020, um 
modelo de gestão segregada, já considerando as mudanças que virão em decorrência do 
processo de cisão do PBP1. 
 
Nesse sentido, encontra-se estabelecido no PGA a segregação do Fundo Administrativo entre as 
Patrocinadoras do PBP1, segregação esta que foi calculada com base no rateio do patrimônio 
realizada por ocasião da elaboração do Plano de Equacionamento do Déficit ocorrida em 
31/12/2019, conforme segue: 
  

 
18 Art. 6º O regulamento do PGA deve conter regras claras e objetivas que tratem, no mínimo, das fontes de custeio e 
das destinações dos recursos administrativos, dos direitos e das obrigações dos planos de benefícios, dos 
patrocinadores, dos participantes e assistidos, da transferência de gerenciamento, da criação e extinção de planos de 
benefícios de caráter previdencial e assistencial, da retirada de patrocínio e adesões de novos patrocinadores, bem 
como de outras formas de reorganização. 
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RATEIO (%)  

PORTOBRÁS 2,02% 
PORTUS 0,57% 
CODOMAR 1,65% 
CDC 2,21% 
CODERN 4,29% 
CODEBA 6,11% 
CDP 4,30% 
CDRJ 18,21% 
PORTO DO RECIFE  0,47% 
CODESA 7,41% 
CODESP/SEDE 51,72% 
SPI  1,04% 
TOTAL 100,00% 

 
Adicionalmente, identificamos no PGA que o rateio das despesas entre os Patrocinadores está 
previsto na Seção II, arts. 12 e 1319 de forma clara. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
b) Avaliação dos processos e metodologias empregados na determinação do Plano de 

Gestão Administrativa, incluindo a verificação da viabilidade e sustentabilidade da 
Entidade no longo prazo 

De acordo com o disposto no item “d” da Resolução CGPAR nº 9/2016, a auditoria deveria analisar 
os processos e metodologias empregados na determinação do Plano de Gestão Administrativa, 
incluindo nestes processos e metodologias a verificação da viabilidade e sustentabilidade do 
PORTUS no longo prazo. 
 
Considerando o exposto, analisamos a peça orçamentária para verificar se havia alguma despesa 
discrepante ou muito elevada, ou se havia alguma reversão não justificada do Fundo 
Administrativo para o Previdencial e não identificamos movimentos questionáveis no exercício de 
2020. Observamos, porém, que há uma rubrica denominada “Outras Despesas” que têm um 
volume significativo de gastos, mas não localizamos a discriminação dessas despesas. Assim, 
sugerimos, para maior clareza, que as mesmas sejam identificadas no orçamento. 
 
Adicionalmente, não identificamos estudo de viabilidade do Plano e do Instituto no longo prazo, 
considerando que o PBP1 se encontra fechado a novas adesões, portanto, em extinção, e cujo 

 
19 Seção II DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SEUS CRITÉRIOS DE RATEIO  
Art. 12 As despesas administrativas específicas serão alocadas exclusiva e diretamente nos planos de benefícios que as 
originaram sem nenhuma forma de rateio.  
Parágrafo único. Enquanto o PBP1 não for cindido as despesas administrativas específicas serão alocadas exclusiva e 
diretamente ao grupo de patrocínio que deu origem sem nenhuma forma de rateio.  
Art. 13 Os critérios de rateio das despesas administrativas comuns serão detalhados no orçamento anual da Entidade e 
após terem seu critério de rateio definido, serão alocadas diretamente nos planos de benefícios aos quais fazem jus.  
Parágrafo único. Enquanto o PBP1 não for cindido as despesas administrativas comuns serão rateadas observando o 
grupo de patrocínio aos quais fazem jus. 
 



35 
 

objetivo seria o de avaliar se a estrutura do Instituto está adequada à nova condição que se 
apresenta após a aprovação do Plano de Equacionamento do Déficit. 
 
Sendo assim, recomendamos a elaboração do referido estudo de viabilidade do Plano e do 
Instituto. 
Adicionalmente, registramos abaixo resposta recebida do PORTUS, por meio da correspondência 
Carta Interv Coratu nº 007.000533.2021-0, de 18/08/2021, informando que o Instituto está 
buscando melhorias no processo a partir de Junho/2021. 
 
“Resposta PORTUS: Conforme já reiterado nas respostas dos itens supracitados, o PORTUS está 
em vias de contatação de auditoria para construção de todo o processo de mapeamento, controles 
internos, compliance, fluxogramas de operações, etapas e responsabilidades de cada área, vaga, 
gestor. A justificativa se dá pela iminência liquidação que o PORTUS se encontrava até a 
construção, proposta e aceitação do Plano de Equacionamento do Déficit – PED.  
A partir de junho/2021, estamos buscando a melhoria dos processos técnicos de acordo com a 
legislação.” 
 
Recomendamos que o manual de descrição dos processos descreva de forma detalhada, precisa 
e atualizada as etapas, sistemas, ferramentas e procedimentos relativos à elaboração do 
orçamento com vistas à sustentabilidade do Instituto. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de nossos processos internos. A partir 
de junho/2020, estamos buscando a melhoria dos processos técnicos de acordo com a legislação. 
 
Ressalta-se que as outras despesas são valores referentes à provisões pelo não recebimento de 
contribuições que estão discriminadas na Contabilidade. 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de seus processos internos. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 

 
Em conformidade com a resposta do PORTUS, mantemos nossa recomendação de elaboração de 
Manual descritivo dos processos adotados. 
 
 
c) Avaliação dos controles internos relacionados à gestão administrativa e financeira da 

Entidade para verificar se estão adequadamente implementados e se são eficazes na 
mitigação de riscos 

 
De acordo com o disposto no item “d” da Resolução CGPAR nº 9/2016, a auditoria deveria analisar 
os procedimentos e controles internos vinculados à gestão administrativa e financeira da entidade, 
entre eles, quem seriam os responsáveis e quais as ferramentas/sistemas utilizadas para elaborar 
e acompanhar a gestão administrativa e financeira do Instituto.  No entanto, conforme resposta 
recebida do PORTUS, abaixo apresentada, o Instituto, após a celebração do Plano de 
Equacionamento do Déficit em 2020 e concomitante solução para a possível liquidação 
extrajudicial encontra-se em fase de contratação de Consultoria para adequação dos Processos 
Internos, incluindo aqueles necessários ao correto controle da gestão administrativa e financeira 
do Instituto. 
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“Resposta PORTUS: O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação 
extrajudicial. Com a reversão desse quadro, estamos elaborando e contratando Consultorias de 
Gestão e Compliance para adequação dos processos internos do PORTUS.” 
 
Sendo assim, considerando a inexistência de processos referentes a controles internos, 
compliance, etc., a referida análise, objeto da proposta, restou prejudicada. 
 
Recomendamos que o manual de descrição dos processos descreva de forma detalhada, precisa 
e atualizada as etapas, sistemas, ferramentas e procedimentos para o controle da gestão 
administrativa e financeira da entidade. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de nossos processos internos. A partir 
de junho/2020, estamos buscando a melhoria dos processos técnicos de acordo com a legislação. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Em conformidade com a resposta do PORTUS, mantemos nossa recomendação de elaboração de 
Manual descritivo dos processos adotados. 
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Item e) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – despesas administrativas 
 
a) Examinar o orçamento administrativo emitindo opinião quanto à sua adequação às 

características da Entidade 
 
O orçamento administrativo para o ano de 2020, elaborado pelo PORTUS, foi o seguinte: 
 

 
 
Para avaliarmos a adequação do orçamento às características da Entidade, consideramos, como 
referência, os indicadores constantes do Relatório das Despesas Administrativas das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar do exercício de 2020, elaborado pela PREVIC, tendo sido 
o PORTUS, detentor de um Ativo Total no valor de R$ 1.461.791.354, enquadrado no Grupo 2, 
onde figuram as entidades fechadas de previdência complementar com valores superiores a  
R$ 500 milhões e inferiores a R$ 2 bilhões. 
 
Apresentamos na tabela a seguir, um comparativo dos indicadores do PORTUS frente as médias e 
medianas do Grupo 2, apurados com base nas despesas e receitas efetivamente realizadas no 
exercício de 2020: 
 

 
 
Os resultados apurados para os indicadores de despesa do PORTUS em comparação com outras 
entidades de mesmo porte, apontam, inicialmente, para uma necessidade de maior controle das 
mesmas, uma vez que todos os indicadores dessa variável apresentaram eficiência inferior àquela 
apurada para a mediana do Grupo 2, apesar da vantagem observada sobre a média do grupo nas 

Realizado Orçado Diferença
(A) (B) (B-A)

14.931 8.692 (6.239) 71,8%
6.559 4.955 (1.604) 32,4%

4 15 11 -73,3%
73 119 46 -38,7%

1.995 1.572 (423) 26,9%
1.267 982 (285) 29,0%

34 26 (8) 30,8%
4.237 - (4.237) -

763 1.023 261 -25,4%
9.737 16.869 7.132 -42,3%
5.408 14.170 8.762 -61,8%
3.768 2.699 (1.069) 39,6%

561 - (561) -
Valores em R$ mil

Despesas
Descrição

Resultado Acumulado

Δ%

Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações

Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros

Pessoal e Encargos
Treinamentos, Congressos e Seminários

Remuneração das Contrib. em Atraso
Outras Receitas

Fontes de Custeio
Custeio Adm. da Gestão Previdencial

Outras Despesas
Despesas com Tributos

PORTUS Média ΔMédia Mediana ΔMediana

1,02% 0,53% 0,49% 0,44% 0,58%
1,533 2,153 (0,620) 0,999 0,534
1.700 1.751 (51) 1.069 631
1.108 1.644 (536) 977 131

Despesas / Ativo Total (%)
Despesa sobre Receita
Despesa per capita
Receita per capita

Indicadores

Indicadores PREVIC 2020
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relações “Despesa sobre Receita” e “Despesa per capita”. No entanto, é importante observar que 
um percentual significativo das despesas, superior a 28% (vinte e oito por cento), corresponde à 
“Provisão para Devedores Duvidosos”, que não havia sido orçado e que se não ocorresse 
melhoraria substancialmente a performance do Instituto. 
 
Pela ótica da receita per capita, o indicador do PORTUS foi superior à mediana, porém inferior à 
média. 
 
Convém ressaltar que os indicadores de despesa da Entidade foram recalculados, em relação 
àqueles constantes no referido Relatório da PREVIC, pois observamos um acréscimo indevido de 
R$ 20 milhões na rubrica de Outras Despesas Administrativas, provocando um grande impacto 
negativo nos indicadores/resultados relativos ao PORTUS. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
As outras despesas estão discriminadas na Contabilidade. 
 
 
b) Verificar o cumprimento do plano de custeio administrativo, bem como a metodologia 

utilizada pela Entidade no rateio de suas despesas administrativas 
 
Reportamo-nos ao quadro apresentado no item anterior, para observar que foram apuradas 
variações superiores a 25% (vinte e cinco por cento), em módulo, em todas as rubricas do 
orçamento do Plano de Gestão Administrativa, quando confrontados os valores orçados com os 
realizados. 
 
A despeito das expressivas diferenças apuradas, que sinalizariam para uma revisão completa no 
modelo adotado pela Entidade na elaboração do orçamento de suas despesas administrativas, 
notamos que o exercício de 2020 se mostrou extremamente atípico, tendo em vista, 
especialmente, a implantação do Plano de Equacionamento de Déficit, objeto de anos de 
discussão entre a Entidade, os Patrocinadores e Participantes, cuja aprovação ocorreu somente 
no início do ano, portanto, posteriormente à elaboração da referida peça orçamentária, com 
reflexos a partir do mês de junho/2020, o que, possivelmente, resultou no acréscimo das despesas 
e na redução das receitas esperadas. 
 
Não recebemos a metodologia adotada no rateio das despesas administrativas entre os 
Patrocinadores e nem observamos o registro nos documentos contábeis do PORTUS, apesar da 
Seção II20, do Capítulo VII do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa dispor que as 
despesas administrativas específicas serão alocadas exclusiva e diretamente ao grupo de 
patrocínio que deu origem, sem nenhuma forma de rateio, e que, enquanto o PBP1 não for 
cindido, as despesas administrativas comuns serão rateadas observando o grupo de patrocínio 
aos quais fazem jus. 
 
 

 
20 Seção II DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SEUS CRITÉRIOS DE RATEIO 
Art. 12 As despesas administrativas específicas serão alocadas exclusiva e diretamente nos planos de benefícios que as 
originaram sem nenhuma forma de rateio. 
Parágrafo único. Enquanto o PBP1 não for cindido as despesas administrativas específicas serão alocadas exclusiva e 
diretamente ao grupo de patrocínio que deu origem sem nenhuma forma de rateio. 
 
Art. 13 Os critérios de rateio das despesas administrativas comuns serão detalhados no orçamento anual da Entidade e 
após terem seu critério de rateio definido, serão alocadas diretamente nos planos de benefícios aos quais fazem jus. 
Parágrafo único. Enquanto o PBP1 não for cindido as despesas administrativas comuns serão rateadas observando o 
grupo de patrocínio aos quais fazem jus. 
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c) Avaliar se os controles internos relacionados às despesas administrativas são efetivos, 
se estão adequadamente implementados e se são eficazes na mitigação de riscos 

 
De acordo com o disposto no item “e” da Resolução CGPAR nº 9/2016, a auditoria deveria analisar 
se os controles internos vinculados às despesas administrativas da entidade são efetivos e se 
estão adequadamente implantados, sendo eficazes na mitigação de riscos, entre eles verificar se 
há algum instrumento de acompanhamento do orçamento administrativo, quem é o responsável 
pelo acompanhamento, quais as ações e controles adotados para que o orçamento do Instituto 
seja cumprido.  No entanto, conforme resposta recebida do PORTUS, abaixo apresentada, o 
Instituto, após a celebração do Plano de Equacionamento do Déficit em 2020 e concomitante 
solução para a possível liquidação extrajudicial encontra-se em fase de contratação de Consultoria 
para adequação dos Processos Internos, incluindo aqueles necessários ao correto controle das 
despesas administrativas do Instituto. 
 
“Resposta PORTUS: O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação 
extrajudicial. Com a reversão desse quadro, estamos elaborando e contratando Consultorias de 
Gestão e Compliance para adequação dos processos internos do PORTUS.” 
 
Sendo assim, considerando a inexistência de processos referentes a controles internos, 
compliance, etc., a referida análise, objeto da proposta, restou prejudicada. 
 
Recomendamos que o manual de descrição dos processos descreva de forma detalhada, precisa 
e atualizada as etapas, sistemas, ferramentas e procedimentos para o controle das despesas 
administrativas. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
O acompanhamento do orçamento é evidenciado no Relatório Gerencial mensal. 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de seus processos internos. 
 
Estamos atualizando os Manuais, mas o processo já está implantado, por meio de Comunicados 
Internos (CIs) e documentos de Previsão de Pagamento (PP). 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
O PORTUS informou que está atualizando os Manuais e que o processo está implementado. 
Entendemos que serão objeto de análise em auditorias futuras. 
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Item f) da Resolução CGPAR nº 9/2016 - estrutura de governança e de 
controles internos da entidade da entidade 
 
a) Avaliar se a estrutura e a composição das instâncias de governança estão aderentes ao 

perfil da Entidade considerando a legislação vigente, as boas práticas de mercado, além 
do Regulamento e normas internas do PBP1, atestando a aderência no estatuto e 
regimentos à legislação aplicável; 

b) Avaliar se as instâncias de governança são atuantes quanto aos controles internos na 
Entidade, analisando os documentos comprobatórios; 

c) Avaliar se os empregados da Entidade possuem competência técnica e gerencial, 
compatíveis com as exigências legais e estatutárias e com a complexidade das funções 
exercidas, em todos os níveis da administração, mantendo-se os conselheiros, diretores 
e empregados permanentemente atualizados em todas as matérias pertinentes às suas 
responsabilidades, conforme estabelecido no art. 4º da Resolução CGPC n° 13/2004;  

d) Avaliar se a Entidade atende os preceitos da Resolução CGPC n° 13/2004 que estabelece 
princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem 
observados pelas EFPC, assim como a atuação das instâncias de governança para 
gestão da referida Resolução; 

e) Avaliar o fluxo de demandas de órgãos de supervisão (interno ou externo), a 
transparência de informações aos colegiados, mediante elementos de comprovação e os 
procedimentos internos padronizados para o adequado tratamento das demandas 
recebidas; 

f) Avaliar a adequação e completude dos regimentos dos colegiados, dos procedimentos 
adotados para convocação e realização das reuniões e dos registros em Ata; 

g) Avaliar os aspectos relacionados à governança de TI e segurança da informação; 
h) Avaliar os procedimentos de gerenciamento de riscos implementados na instituição, 

com enfoque para o gerenciamento dos riscos operacional, de crédito, de mercado e de 
liquidez. 
 

De acordo com o disposto no item “f” da Resolução CGPAR nº 9/2016, a auditoria deveria analisar 
toda a estrutura organizacional do Instituto e todos os procedimentos e controles internos 
vinculados à gestão da entidade, sua governança e seu controle de risco.  Ocorre que, como o 
Instituto encontra-se em intervenção, e o art. 5621 da Lei Complementar nº 109/2001, determina a 
perda de mandato de administradores e membros estatutários das Entidades, entendemos que a 
avaliação destes quesitos restou prejudicada, tornando-se viável somente após a conclusão da 
Intervenção. 
 
De todo modo, o PORTUS, por meio da correspondência Carta Interv Coratu nº 007.000533.2021-
0, de 18/08/2021, informou o que se segue: 
 
“Resposta PORTUS: É necessário esclarecer que em relação ao item (f) integral, não houve 
aprovação de Diretoria e Conselhos, haja vista que o Interventor do PORTUS – Instituto de 
Seguridade Social, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54 da Lei Complementar Nº109, 
de 29/05/2001, Capítulo VI – Seção III – Disposições Gerais tem plenos poderes e age 
representando Conselho e Diretoria. 
Também se ressalta que o dirigente nomeado pela PREVIC para intervenção não necessita de 
certificação de dirigente. 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos elaborando e contratando Consultorias de Gestão e Compliance 
para adequação e mapeamento dos processos internos do PORTUS.” 
 

 
21 Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial determinam a perda do mandato dos administradores e membros dos conselhos 
estatutários das entidades, sejam titulares ou suplentes. 
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Sendo assim, considerando a situação de Intervenção vivenciada pelo PORTUS e a ausência de 
estrutura de governança no Instituto até a conclusão da referida intervenção, a análise do item não 
pode ser realizada. 
 
Recomendamos realizar a análise após a conclusão da Intervenção. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
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Item g) da Resolução CGPAR nº 9/2016 – recolhimento das contribuições 
dos patrocinadores e participantes em relação ao previsto no plano de 
custeio 
 
a) Avaliar a adequação da metodologia de financiamento dos compromissos assumidos no 

Plano e verificar o atendimento da paridade prevista na Seção II do Capítulo II da Lei 
Complementar n° 108, de 29/05/2001, considerando os termos do convênio de adesão 
firmado entre as Patrocinadoras e o PBP1/PORTUS 

 
Na avaliação da adequação da metodologia de financiamento dos compromissos atuariais e 
administrativos assumidos pelo Plano, verificamos se a mesma é compatível com o Regulamento 
do Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS 1 - PBP1 e com o Regulamento do Plano de 
Gestão Administrativa (PGA), além de sua aderência à legislação vigente. 
 
Primeiramente, observamos que a Lei Complementar nº 108/2001 estabelece, em sua Seção II22, 
que o patrocinador, os participantes e os assistidos são os responsáveis pelo custeio dos planos 
de benefícios e das despesas administrativas da entidade de previdência complementar, bem 
como as restrições impostas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive 
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente, enquanto patrocinadores das referidas entidades. 
 
Da análise dos Regulamentos do Plano Básico de Benefícios23 e do Plano de Gestão 
Administrativa24, constatamos que ambos os Planos preveem contribuições dos Participantes, 

 
22 SEÇÃO II 
Do Custeio 
Art. 6º O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive 
assistidos. 
§ 1º A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese alguma, excederá a do participante, 
observado o disposto no art. 5º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras específicas 
emanadas do órgão regulador e fiscalizador. 
§ 2º Além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos pelos participantes, a título de 
contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador. 
§ 3º É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o financiamento dos planos de benefícios, além 
daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. 
Art. 7º A despesa administrativa da entidade de previdência complementar será custeada pelo patrocinador e pelos 
participantes e assistidos, atendendo a limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. 
Parágrafo único. É facultada aos patrocinadores a cessão de pessoal às entidades de previdência complementar que 
patrocinam, desde que ressarcidos os custos correspondentes. 
 
23 CAPÍTULO IV - DO CUSTEIO DO PBP1 
Art. 20 - O custeio dos Benefícios previstos no PBP1 e a sua administração são suportados pelos recursos constituídos a 
partir das seguintes fontes: 
I. Joia Admissional dos Participantes Ativos; 
II. Contribuições dos Participantes Ativos; 
III. Contribuições dos Assistidos; 
IV. Contribuições dos Patrocinadores; 
V. Dotações específicas dos Participantes, constituídas pelo pagamento do Fundo Especial Garantidor, do Fundo de 

Antecipação de Aposentadoria ou do Fundo de Alteração de Beneficiário, previstos neste Regulamento; 
VI. Retorno dos investimentos do patrimônio do Plano; 
VII. Doações, subvenções, legados e outros recursos não especificados nos incisos de I a VI. 
 
24 Art. 8º As fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas do PORTUS são as seguintes: 
I. Taxa administrativa aplicada sobre o valor total das seguintes receitas: 

a. Das dotações iniciais e globais dos patrocinadores, quando previsto nos correspondentes instrumentos; 
b. Das dotações específicas dos Patrocinadores, quando previsto nos correspondentes instrumentos; 
c. Das joias admissionais integralizadas pelos participantes e assistidos; 
d. Das contribuições regulares e adicionais realizadas pelos participantes, assistidos e patrocinadores; 
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Assistidos e Patrocinadores como fonte de custeio dos benefícios e das despesas administrativas, 
respectivamente. 
  
De acordo com o item 3.2.6. Adequação dos Métodos de Financiamento25 do Parecer Atuarial de 
encerramento do exercício de 2019 do PBP1, emitido pelo atuário, Rodarte Nogueira - consultoria 
em estatística e atuária, em 22/04/2020, não houve alteração no regime financeiro de capitalização 
e nem no método atuarial, Agregado, para financiamento de todos os benefícios e institutos do 
Plano.  
O regime financeiro de capitalização é um regime que tem por objetivo acumular recursos por 
intermédio de um fluxo de receitas, durante o período de formação da obrigação, de forma que o 
montante acumulado seja equivalente aos valores das obrigações, quando estas são devidas.  
Observamos que o regime financeiro de capitalização é obrigatório para o financiamento dos 
benefícios programados e continuados, tais como as Suplementações de Aposentadoria do PBP1 
e facultativo para as demais Suplementações, conforme o disposto no § 1º do Art. 18 da Lei 
Complementar nº 10926, 29/05/2001, e no Capítulo IV da Resolução CNPC nº 3027, de 10/10/2018.  
O método atuarial Agregado, adotado no financiamento de todos os benefícios e institutos do 
PBP1, tem por princípio o confronto do valor atual de todas as obrigações futuras com o valor atual 
das contribuições futuras acrescido do patrimônio já constituído, sendo que os resultados positivos 
e/ou negativos apurados nas avaliações atuariais devem ser incorporados aos fluxos de receitas 
futuros, tendo como reflexo a manutenção do equilíbrio do programa. 

 
e. Das contribuições extraordinárias realizadas pelos participantes, assistidos e patrocinadores, quando previsto nos 

correspondentes instrumentos; 
f. Dos fundos de antecipação de aposentadoria, de alteração de beneficiário e especial garantidor constituídos 

pelos participantes; e 
g. Das doações. 

II. Taxa administrativa aplicada sobre o valor total das seguintes despesas: 
a. Benefícios pagos pelos PORTUS na forma de renda de prestação continuada; e 
b. Benefícios pagos pelos PORTUS na forma de pagamento único. 

III. Demais receitas: 
a. Reembolso dos patrocinadores; 
b. Resultado dos investimentos; 
c. Receitas administrativas; 
d. Fundo administrativo; e 
e. Doações. 

 
25 3.2.6. Adequação dos Métodos de Financiamento 
O Regime Financeiro e o Método de Financiamento não foram alterados, uma vez que estes estão em conformidade 
com os princípios atuariais geralmente aceitos e em consonância com os normativos que regem a matéria. Dessa forma, 
optou-se por manter o Regime de Capitalização conjugado com o Método Agregado para financiamento de todos os 
benefícios e institutos do Plano. 
 
26 Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à 
constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em 
conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. 
§ 1º O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações que sejam 
programadas e continuadas. 
... 
 
27 CAPÍTULO IV 
Do Regime e do Método de Financiamento 
Art. 6º Serão admitidos os seguintes regimes financeiros: 
I - capitalização: nos seus diversos métodos, sendo obrigatório para o financiamento dos benefícios que sejam 
programados e continuados, e facultativo para os demais, na forma de renda ou pagamento único; 
II - repartição de capitais de cobertura: para benefícios pagáveis por invalidez, por morte, por doença ou reclusão, cuja 
concessão seja estruturada na forma de renda; e 
III - repartição simples: para benefícios pagáveis por invalidez, por morte, por doença ou por reclusão, todos na forma de 
pagamento único. Parágrafo único. Mediante justificativa do atuário responsável pelo plano, será admitida a adoção do 
regime financeiro de repartição simples, cujo evento gerador seja a doença ou a reclusão de participante, concedido sob 
a forma de renda temporária por até 5 (cinco) anos. 
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Diante do exposto, concluímos que a metodologia adotada no financiamento dos compromissos 
atuariais do PBP1 é adequada e compatível com o Regulamento do Plano e com a legislação 
vigente, e, ainda, a nosso ver, é a que melhor se aplica a planos de benefícios, em extinção, 
constituídos na modalidade de benefício definido. 
 
Com relação à metodologia adotada no financiamento das despesas administrativas, o referido 
Parecer Atuarial de 31/12/201928, registra que para o custeio administrativo do PBP1 são 
destinados 4% (quatro por cento) do montante total recolhido, mensalmente, a título de 
contribuições normais e joias. 
 
A Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009 define em seu Art. 6º29, da Seção II, do Capítulo III, que 
o Conselho Deliberativo deve estabelecer um dos seguintes limites para a cobertura das despesas 
administrativas: 

• Até 1% (um por cento) de taxa de administração, que corresponde ao percentual incidente 
sobre o montante dos recursos garantidores do plano de benefícios no último dia do exercício a 
que se referir; ou 

• Até 9% (nove por cento) de taxa de carregamento, que representa o percentual incidente sobre 
a soma das contribuições e dos benefícios do plano no exercício a que se referir. 

Observamos que o percentual de 4% (quatro por cento) incidente sobre as contribuições mensais, 
definido no plano de custeio para o exercício de 2020 é inferior ao limite de 9% (nove por cento) de 
taxa de carregamento, supra, e que o mesmo não incide sobre todas as contribuições, 
especialmente, as extraordinárias. 
  

 
28 4. Plano de Custeio 
... 
4.1.4. Contribuição Administrativa 
Para fins de custeio administrativo será cobrado, através de um desconto sobre o valor bruto, valor mensal de 4% sobre 
o total das contribuições normais e joias vertidas para o PBP1. 
 
29 Seção II 
Dos Limites para Cobertura das Despesas Administrativas 
Art. 6º O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios executados pela EFPC de que trata 
a Lei Complementar nº 108, de 2001, para o plano de gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador, 
participantes e assistidos, é um entre os seguintes: 
I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou 
II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento). 
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da EFPC deve estabelecer o limite de que trata o caput. 
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Paridade Contributiva 
O §3º, do Art. 20230 da Constituição Federal e o §1º, do Art. 6º31 da Lei Complementar nº 
108/2001, estabelecem que a contribuição normal32 do patrocinador, enquanto empresa pública 
federal, não pode exceder a referida contribuição dos participantes. 
 
Diante da limitação imposta pela legislação, verificamos os balancetes de janeiro/2020 a 
dezembro/2020 do Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS 1, fornecidos pelo Instituto, e 
constatamos que as contribuições normais, vertidas pelos Patrocinadores do PBP1 ao longo do 
exercício de 2020, obedeceram aos referidos dispositivos legais, conforme ilustrado no gráfico a 
seguir: 

 
Apesar da proporção de contribuição normal dos Patrocinadores respeitar o limite previsto na 
legislação, observamos que a mesma é inferior ao percentual apurado para os Participantes e 
Assistidos do PBP1 em discordância com o disposto no Plano de Custeio previsto no Parecer 
Atuarial33 datado de 22/04/2020, que previa a igualdade nas contribuições normais, porém já 

 
30 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao 
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado, e regulado por lei complementar. 
... 
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na 
qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do 
segurado. 
 
31 SEÇÃO II 
Do Custeio 
Art. 6º O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive 
assistidos. 
§ 1º A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese alguma, excederá a do participante, 
observado o disposto no art. 5º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras específicas 
emanadas do órgão regulador e fiscalizador. 
§ 2º Além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos pelos participantes, a título de 
contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador. 
§ 3º É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o financiamento dos planos de benefícios, além 
daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. 
 
32 Lei Complementar 109/2001 
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios 
de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar. 
Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 
I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e 
II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na 
contribuição normal. 
33 4.1.3. Patrocinadores 
Os patrocinadores devem contribuir mensalmente com valor igual à soma das contribuições realizadas pelos 
Participantes Ativos e Assistidos a eles vinculados. 
Além da contribuição normal, as patrocinadoras deverão pagar as prestações referentes à amortização da Provisão 
Matemática a Constituir. 
 

Patrocinadores
49,31%

Participantes 
Ativos e 

Assistidos
50,20%

Participantes 
Autopatrocinados

0,49%

Contribuições Normais
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sinalizava que alguns Patrocinadores não estavam respeitando a paridade contributiva em relação 
aos pensionistas a eles vinculados. 
 
Com relação à contribuição extraordinária, observamos que anteriormente ao início de vigência do 
Plano de Equacionamento de Déficit, já havia contribuições extraordinárias para a cobertura da 
Provisão Matemática a Constituir referente ao Serviço Passado do Patrocinador RTSA e que, 
portanto, para que a paridade seja verificada se faz necessária a segregação deste valor. 
 
Analisando os referidos balancetes do PBP1 no período de janeiro/2020 a dezembro/2020, 
apuramos que as contribuições extraordinárias, vertidas pelos Patrocinadores ao longo do 
exercício de 2020 e classificadas como Déficit Equacionado, foram superiores as respectivas 
contribuições dos Participantes e Assistidos, vide gráfico a seguir: 

 
No entanto, esperávamos que as contribuições extraordinárias dos Patrocinadores 
correspondessem à 0,91978894 das contribuições extraordinárias vertidas pelos Participantes e 
Assistidos, conforme proporção apurada de acordo com o Relatório Atuarial de Ajuste do Plano de 
Equacionamento de Déficit – PED, posição 31/12/2019, de 31/05/2020 e aprovado pela Portaria 
PORTUS nº 008/2020, de 02/06/2020. 
 
Os valores mensais das contribuições normais e extraordinárias efetuadas pelos Participantes, 
Assistidos e Patrocinadores, bem como o total apurado no exercício de 2020, encontram-se no 
Anexo 4. 
 
Limite para Cobertura das Despesas Administrativas 
Não identificamos na documentação fornecida pelo PORTUS, qual o limite de referência 
estabelecido pelo Interventor para cobertura das despesas administrativas, tendo em vista que o 
Instituto não possui Conselho Deliberativo, porém como observado anteriormente, a taxa de 
carregamento adotada pelo PORTUS é inferior à taxa limite de 9% (nove por cento). 
 
A título de informação, apuramos a taxa de administração do exercício de 2020, que representa a 
razão entre todos os recursos transferidos do plano de benefícios para o plano de gestão 
administrativa e os recursos garantidores, conforme demonstrativo a seguir e verificamos que a 
mesma ultrapassaria o limite previsto no inciso II, do Art. 6º, da Resolução CGPC nº 29, de 
31/08/2009. 
  

 
Vale destacar que alguns patrocinadores não vêm contribuindo de forma paritária para com os pensionistas a elas 
vinculados. Deste modo, por critério de homogeneidade em relação à determinação do TCU, foram consideradas nulas 
todas as contribuições dos patrocinadores em relação à contribuição realizada pelos pensionistas atuais e futuros. 
 

Patrocinadores 
Serviço 
Passado
1,81%

Patrocinadores 
Déficit 

Equacionado
51,13%

Participantes 
Ativos e 

Assistidos
47,06%

Contribuições Extraordinárias
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Despesas Administrativas 
Conta Nome Saldo 
3.04.01.00.00.00.00 Recursos Oriundos do PGA - 
3.04.02.00.00.00.00 Contribuições/Reembolsos R$ 9.176.253,77 
5.04.00.00.00.00.00 Cobertura/Reversão de Desp. Adm. - 

Despesas Administrativas R$ 9.176.253,77 
 
Recursos Garantidores 
Conta Nome Saldo 
1.01.00.00.00.00.00 Disponível R$ 999.888,61 
1.02.03.00.00.00.00 Investimentos R$ 393.325.964,01 
2.01.03.00.00.00.00 Exigível Operacional - Investimentos (R$ 25.908,75) 
2.02.03.00.00.00.00 Exigível Contingencial - Investimentos (R$ 8.045.077,15) 

Recursos Garantidores R$ 386.254.866,72 
 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎çã𝑜𝑜 =
𝐷𝐷𝑑𝑑𝐴𝐴𝐷𝐷𝑑𝑑𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑑𝑑𝑐𝑐𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝐴𝐴 𝐺𝐺𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑜𝑜𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴

= 2,38%  
 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
b) Avaliar se o cálculo das contribuições e os aportes das Patrocinadoras obedecem ao 

Regulamento e à legislação vigente 
 
Em razão das tratativas envolvendo o equacionamento do déficit do PBP1 no início do ano de 
2020, o Regulamento do Plano, bem como seu Plano de Custeio, foram alterados ao longo do 
referido exercício, com reflexos sobre as contribuições dos Participantes, Assistidos e 
Patrocinadores a partir do mês de junho/2020, especialmente, no que diz respeito à 
implementação das contribuições extraordinárias aplicadas aos Participantes Assistidos. 
 
As contribuições normais/regulares de Participantes, Assistidos e Patrocinadores permaneceram 
as mesmas, conforme quadro abaixo, em conformidade com o disposto no art. 2334 do 
Regulamento do PBP1, bem como respeitando a paridade prevista na legislação: 
 

Contribuição Normal/Regular Patrocinadores 

Ativos e 
Autopatrocinados 

Base de Desconto 
% Aplicável sobre a 
Base de Desconto 

100% da 
contribuição 

normal/regular dos 
Participantes e 

Assistidos 

Salário de Participação (SP) Mín [(1,875%+1,875% x δ);3,75%] 

Excesso do SP em relação à 
metade de TI 2,50% 

Excesso do SP em relação ao TI 8,75% 

Assistidos 10% da complementação global 

 
34 Art. 23 - As Contribuições dos Participantes Ativos, dos Assistidos e dos Patrocinadores de que tratam, 
respectivamente, os incisos II, III e IV do artigo 20 se classificam em: 
I. Contribuição Regular: com periodicidade mensal, destinada a prover o custeio regular do PBP1; 
II. Contribuição Extraordinária: Contribuição Extraordinária: contribuição de caráter adicional, obrigatória quando 
instituída pela EFPC, de periodicidade mensal e destinada a suportar a cobertura de eventual déficit do PBP1. 
 
Parágrafo único. A periodicidade prevista no inciso II poderá ser alterada para as Contribuições Extraordinárias do 
Patrocinador, mediante acordo entre este e a EFPC, desde que a equivalência atuarial de valor seja preservada. 
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Pensionistas 4% da complementação global 

 
Δ = Mínimo ((Idade de Inscrição no Plano - 18) / 30;1) 
TI = Teto do Salário de Contribuição para o INSS 
 
As contribuições extraordinárias foram estabelecidas da seguinte forma: 
 

Contribuição Extraordinária Patrocinadores 
Participantes Ativos (Elegíveis e Não Elegíveis) 

0,91978894 sobre as contribuições 
extraordinárias vertidas pelos 

Participantes e Assistidos 

   Na atividade - 

   Na inatividade 18,47% do Salário de Participação 

Assistidos 18,47% da complementação global 
 
Assim como as contribuições normais, as contribuições extraordinárias obedecem aos dispositivos 
regulamentares, em especial ao art. 2435  do Regulamento do PBP1 e as regras previstas na 
legislação para a sua determinação. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
Nada a informar. 
 
 
c) Avaliar se o recolhimento das contribuições das Patrocinadoras e dos Participantes está 

de acordo com o previsto no plano de custeio 
 
Para avaliarmos se o recolhimento das contribuições das Patrocinadoras e dos Participantes está 
de acordo com o previsto no Plano de Custeio, o PORTUS nos encaminhou o relatório 
denominado “Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora”, 
Anexo 5, que contempla informações a respeito da folha de pagamento de benefícios, que serviu 
de base para o cálculo das contribuições dos Assistidos a partir do mês de junho/2020 e, 
consequentemente, dos aportes devidos pelos Patrocinadores. 
 
Com base na informação supra procedemos o recálculo das contribuições dos Assistidos 
(aposentados e pensionistas), por Patrocinador, conforme Anexo 6, cujas diferenças mensais 
consolidadas são apresentadas no quadro a seguir: 
 

 
35 Art. 24 - A Contribuição Extraordinária será determinada adotando-se como base de sua apuração: 
I. o valor do resultado deficitário verificado no PBP1 na Avaliação Atuarial; 
II. a proporção contributiva, identificando o montante atribuível aos participantes e assistidos, de um lado, e ao 
patrocinador, de outro. 
§ 1º - Na aplicação do disposto no inciso II serão consideradas apenas as Contribuições normais vertidas no período em 
que o resultado deficitário foi apurado. 
§ 2º - A proporção prevista no inciso II será utilizada para a determinação das parcelas do resultado deficitário que serão 
integralizadas pelos Patrocinadores e pelos Participantes e Assistidos. 
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Nota: As células em amarelo representam diferenças superiores a R$ 2,00. 
 
Observamos que o referido relatório apresenta, ainda, as contribuições devidas pelos Participantes 
Ativos e pelos Participantes em gozo de Suplementação de Auxílio-Doença, porém para a 
avaliação do cumprimento do Plano de Custeio seria necessário o envio de informações 
individuais mensais, que não foram disponibilizadas, tendo em vista que a regra de cálculo das 
contribuições para esse grupo de participantes adota percentuais diferenciados conforme o Salário 
de Participação do indivíduo. 
Paralelamente, verificamos o cumprimento do custeio por parte dos Patrocinadores, confrontando 
os valores devidos com os valores pagos, de acordo com o referido relatório “Desembolso das 
Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora”, e os principais resultados 
consolidados são apresentados no quadro abaixo: 
 

  
Do quadro acima, observamos que de forma consolidada o plano de custeio não foi respeitado 
pelos Patrocinadores, principalmente, em relação às contribuições efetuadas pelos pensionistas, 
que somente encontraram contrapartida nos seguintes Patrocinadores: PORTUS, SPI, 
CODOMAR, SNPH e PR. Os resultados apurados, mensalmente, por Patrocinador, encontram-se 
no Anexo 7. 
 
Finalmente, observamos que os valores contabilizados nos Balancetes de junho/2020 a 
dezembro/2020, disponibilizados por PORTUS para a realização deste trabalho, não refletem com 
precisão as informações contidas no relatório “Desembolso das Folhas de Pagamento de 
Benefícios Segregado por Patrocinadora”, encaminhado como o documento que representa a 
arrecadação do Instituto. 
 
 
Manifestação PORTUS: 
 
A segregação do PBP1 por patrocinadora se dá de forma gerencial, pois apesar da segregação 
por grupo de custeio a partir de 2020, o plano de benefícios permanece sendo um único plano. 
 
Após o processo de Cisão teremos essas informações individualizadas por plano e assim mais 
fidedignas. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 

Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias
Junho 13.447,44 -17.149,96 0,65 -51,05 
Julho 28.627,87 -40.153,50 1,06 -6.671,50 
Agosto 26.014,25 -21.656,43 -88,74 -3.763,85 
Setembro 30.037,62 -1.545,92 -34,31 -5.261,51 
Outubro 15.075,37 -2.647,21 -223,10 -13.970,97 
Novembro 23.622,87 -43.528,72 1.229,16 -10.206,87 
Dezembro 185.994,15 -12.677,41 -621,47 -32.855,42 
Total 322.819,57 -139.359,15 263,25 -72.781,18 

Aposentados Pensionistas

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

Mês Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS
Junho 96,6% 2,7% 108,4% 92,3% 97,3% 91,8%
Julho 97,5% 3,0% 100,2% 92,3% 100,3% 93,5%
Agosto 97,3% 3,0% 87,2% 97,8% 100,3% 94,5%
Setembro 96,3% 2,9% 100,0% 98,0% 98,9% 93,7%
Outubro 97,7% 2,9% 100,0% 98,1% 98,1% 93,7%
Novembro 97,6% 3,3% 100,0% 96,7% 98,7% 93,7%
Dezembro 93,5% 2,6% 85,0% 97,9% 97,5% 92,6%

PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL
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O PORTUS informou que após a cisão as informações serão individualizadas por Plano, tornando-
as mais fidedignas. 
 
 
d) Avaliar se os controles internos relacionados às contribuições das Patrocinadoras e 

Participantes são efetivos, se estão adequadamente implementados e se são eficazes na 
mitigação de riscos 

 
De acordo com o disposto no item “g” da Resolução CGPAR nº 9/2016, a auditoria deveria analisar 
se os controles internos vinculados às contribuições das Patrocinadoras e Participantes são 
efetivos e se estão adequadamente implantados, sendo eficazes na mitigação de riscos, entre eles 
verificar se há algum instrumento de acompanhamento das contribuições vertidas, quem é o 
responsável pelo acompanhamento, quais as ações e controles adotados para que o Plano de 
Custeio seja cumprido.  No entanto, conforme resposta recebida do PORTUS, abaixo apresentada, 
o Instituto, após a celebração do PED em 2020 e concomitante solução para a possível liquidação 
extrajudicial encontra-se em fase de contratação de Consultoria para adequação dos Processos 
Internos, incluindo aqueles necessários ao correto controle das contribuições vertidas ao Instituto. 
 
“Resposta PORTUS: O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação 
extrajudicial. Com a reversão desse quadro, estamos elaborando e contratando Consultorias de 
Gestão e Compliance para adequação dos processos internos do PORTUS.” 
 
Sendo assim, considerando a inexistência de processos referentes a controles internos, 
compliance, etc., a referida análise, objeto da proposta, restou prejudicada. 
 
Recomendamos que o manual de descrição dos processos descreva de forma detalhada, precisa  
e atualizada as etapas, sistemas, ferramentas e procedimentos para o controle das contribuições 
de Patrocinadoras e Participantes. 
 
Manifestação PORTUS: 
 
O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a 
reversão desse quadro, estamos em fase de readequação de seus processos internos, bem como 
seleção de empresa para reestruturação da Entidade (Governança, processos internos, 
compliance, LGPD, mapeamentos). 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
O PORTUS informou que está readequando os processos e Manuais. Assim, entendemos que 
serão objeto de análise em auditorias futuras. 
 
 

 
Conclusão do PORTUS 
 
Quanto ao relatório Preliminar geral da CGPAR 09, muitas das críticas se referem a falta de 
governança, processos internos e Compliance do Portus.  
 
Entretanto, O PORTUS se encontrava até maio de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial.  
 
Com a reversão desse quadro, estamos em fase de reestruturação da Entidade. 
 
Por fim, ainda existem várias questões a serem resolvidas no Plano de Benefícios Portus 1 e 
entendemos que ainda não houve tempo hábil para reestruturação da empresa e do Plano. 
 
Desse modo, indicamos uma necessidade de tempo maior para essa reestruturação e nova 
auditoria para verificação das adequações indicadas. 
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Conclusão da Auditoria 
 
Considerando as manifestações do PORTUS relativamente ao seu processo de reestruturação, 
reiteramos nossos apontamentos. Neste ponto, é relevante que sejam elaborados e apresentados 
os planos de ação para que os aspectos de análise desta auditoria estejam em conformidade com 
a Resolução CGPAR 09. 
 
 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022. 
 
 

PREVUE Consultoria Ltda. 
C.I.B.A. 150  
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ANEXO 1 
Avaliação da coerência, consistência, confiabilidade e controle do PORTUS 
quanto ao cadastro e a base de dados dos participantes, assistidos e 
beneficiários do PBP1 
 
Assegurar a qualidade das informações contidas nas bases de dados utilizadas para fins das 
avaliações atuariais é atribuição indispensável para viabilizar a apuração dos compromissos do 
plano e a determinação de seu custeio adequadamente, sem viés de cálculo ou imprecisões 
relacionadas à informações não-fidedignas, incompletas ou faltantes, mitigando o risco de 
apresentação de resultados voláteis. 
 
No entanto, cumpre ressaltar que a análise de dados possui limitações de escopo, de forma que a 
exatidão e veracidade dos dados é de responsabilidade do PORTUS. 
 
Os testes que foram realizados para validação das informações recebidas por esta auditoria 
permitiram que fizéssemos as seguintes observações: 
 
a) Participantes Ativos 

Em relação à base de dados dos participantes ativos do plano PBP1, no que diz respeito à 
comparação entre a base de dados 2019 e 2020, foram constatadas as seguintes: 

 Quantidade de matrículas com cód. de patrocinador não localizadas (ano anterior): ............. 01 
 Quantidade de matrículas com cód. de Situação Geral divergente (ano anterior): ................. 48 
 Quantidade de matrículas com cód. de Situação Geral não localizadas (ano anterior): ......... 01 
 Quantidade de matrículas com Data de Nascimento não localizadas (ano anterior): ............. 01 
 Quantidade de matrículas com Data de Admissão não localizadas (ano anterior): ................ 01 
 Quantidade de matrículas com Data de Inscrição no plano não localizadas (ano anterior): ....01 
 Quantidade de matrículas com Sexo não informado (ano anterior) ........................................ 01 
 Quantidade de matrículas com Reserva de Poupança não localizadas (ano anterior) ........... 01 
 Quantidade de matrículas com PATCORR divergente (ano anterior): .................................... 24 

As críticas acima relacionadas que apresentam apenas 01 ocorrência referem-se à mesma 
matrícula, que não foi identificada na base de dados do ano anterior. 

Do total de 48 críticas apontadas em “Situação Geral” divergente, 23 matrículas correspondiam a 
“ativos” no ano anterior, sendo 01 matrícula alterada para “autopatrocinado”, 17 matrículas 
alteradas para “manutenção parcial” e 5 matrículas para “auxílio-doença”. 

Das 25 matrículas restantes que foram criticadas, 19 correspondiam a situação “manutenção 
parcial” e foram alteradas para “ativos”, restando 6 matrículas que foram alteradas de “auxílio-
doença” para “ativos”. 

Das 24 matrículas restantes criticadas com PATCORR divergente, todas apresentaram valor 
zerado para PATCORR no ano da presente avaliação e que apresentavam valores diferentes de 
“zero” no ano anterior. 

 
b) Aposentados válidos 

Em relação à base de dados dos participantes aposentados válidos do plano PBP1, no que diz 
respeito à comparação entre a base de dados 2019 e 2020, foram constatadas: 

 Quantidade de matrículas com cód. de patrocinador não informado (ano anterior): ............... 03 
 Quantidade de matrículas com Data de Nascimento divergente (ano anterior): ..................... 03 
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 Quantidade de matrículas com variação no valor do benefício de aposentadoria: ................. 24 
 Quantidade de matrículas com alteração no número de pensionistas (ano anterior): .......... 184 
 Quantidade de matrículas com PrestDéb divergente (ano anterior): ....................................... 01 
 Quantidade de matrículas sem informação sobre Data Início PGTOD (ano atual): ................ 69 
 Quantidade de matrículas com alteração de Data Início PGTOD (ano atual): ........................ 02 

A respeito das críticas acima apontadas, esclarecemos adicionalmente que: 

Do total de 03 críticas relativas à mudança de código de patrocinador, 02 foram referentes à 
mudança de patrocinador código 10 (PORTOBRÁS) para patrocinador código 70 (CDP/SEDE) e 
01 a mudança foi de patrocinador código 40 (CDC) para o patrocinador código 60 
(CODEBA/SEDE). 

Do total de 24 matrículas que apresentaram variação de benefício, 01 matrícula apresentou 
redução de 7,11%, 14 matrículas apresentaram variação de 2,76% e as 09 restantes 
apresentaram variações distintas compreendidas no intervalo entre 1,98% e 54,79%. 

Do total de 184 matrículas que apresentaram mudança no total de dependentes cadastrados, 
verificou-se que 10 matrículas aumentaram o número de dependentes cadastrados e 174 
matrículas o número de dependentes foi reduzido. 

Dentre as 10 matrículas citadas acima, 06 não possuíam nenhum dependente cadastrado e 
incluíram 01 dependente enquanto as 04 matrículas restantes alteraram o número de dependentes 
de 01 para 02. 

Das 174 matrículas que tiveram redução no número de dependentes, 122 possuíam apenas 01 
dependente, 43 matrículas que possuíam 02 dependentes cadastrados reduziram para 01 
dependente, 07 matrículas possuíam 03 dependentes, sendo que 06 reduziram para 02 
dependentes e 01 matrícula reduziu para 01 dependente. As 02 matrículas restantes criticadas 
possuíam 04 dependentes e reduziram para 03 dependentes. 

Face ao exposto acima, recomenda-se acompanhamento sobre as variações elevadas de 
benefícios e, se possível, identificar as razões para tanto, principalmente as revisões decorrentes 
de ações judiciais, visando o correto dimensionamento dos riscos de novas possíveis ações, para 
classificação das possíveis perdas das causas em remotas, possíveis ou prováveis. 

c) Aposentados inválidos 

Em relação à base de dados dos participantes aposentados inválidos do plano PBP1, no que diz 
respeito à comparação entre a base de dados 2019 e 2020, foram constatadas: 

 Quantidade de matrículas com Data de Início de Benefício divergente (ano anterior): .......... 01 
 Quantidade de matrículas com variação no valor do benefício de aposentadoria: ................. 05 
 Quantidade de matrículas com alteração no número de pensionistas (ano anterior): ............ 19 
 Quantidade de matrículas sem informação sobre Data Início PGTOD (ano atual): ................ 04 

A respeito das críticas acima apontadas, esclarecemos adicionalmente que: 

05 matrículas apresentaram variação de benefício bastante distintas entre si, compreendidas no 
intervalo entre 24,28% e 172,09%. 

Do total de 19 matrículas que apresentaram mudança no total de dependentes cadastrados, 
verificou-se que apenas 01 matrícula aumentou o número de dependentes cadastrados (de 02 
para 03) e as 18 restantes matrículas restantes tiveram o número de dependentes reduzido. 
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Das 18 matrículas citadas, 10 possuíam apenas 01 dependente, 03 matrículas que possuíam 02 
dependentes cadastrados reduziram para 01 dependente, 03 matrículas possuíam 03 
dependentes, sendo que 02 reduziram para 02 dependentes e 01 matrícula reduziu para 01 
dependente. As 02 matrículas restantes criticadas possuíam 04 dependentes e reduziram para 03 
dependentes. 

d) Pensionistas 

Em relação à base de dados dos pensionistas do plano PBP1, no que diz respeito à comparação 
entre a base de dados 2019 e 2020, foram constatadas: 

 Quantidade de matrículas com cód. de patrocinador divergente (ano anterior): ..................... 01 
 Quantidade de matrículas com cód. de patrocinador não informado (ano anterior): ............... 13 
 Quantidade de matrículas com Data de Início de Benefício divergente (ano anterior): .......... 15 
 Quantidade de matrículas com variação no valor do benefício de aposentadoria: ................. 79 
 Quantidade de matrículas com alteração no número de pensionistas (ano anterior): ............ 25 

A respeito das críticas acima apontadas, esclarecemos adicionalmente que: 

Do total de 79 matrículas que apresentaram variação de benefício, 23 apresentaram variação 
negativa, sendo 17 iguais -10,32% e as demais 06 negativas variando entre -21,52% e -3,34%. As 
56 matrículas restantes apresentaram variação positiva, 44 apresentaram variação de 8,35%, e as 
12 restantes apresentaram variações distintas compreendidas no intervalo entre 4,10% 168,69%. 

Do total de 25 matrículas que apresentaram mudança no total de dependentes cadastrados, 
verificou-se que 03 matrículas aumentaram o número de dependentes cadastrados (de 01 para 02) 
e as 22 restantes matrículas restantes tiveram o número de dependentes reduzido. 

Das 22 matrículas citadas, 17 matrículas que possuíam 02 dependentes cadastrados reduziram 
para 01 dependente, 04 matrículas que possuíam 03 dependentes reduziram para 02 dependentes 
e 01 matrícula restante criticada possuía 04 dependentes e reduziu para 03 dependentes. 

Face ao exposto acima, recomenda-se acompanhamento sobre as variações elevadas de 
benefícios e, se possível, identificar as razões para tanto, principalmente as revisões decorrentes 
de ações judiciais, visando o correto dimensionamento dos riscos de novas possíveis ações, para 
classificação das possíveis perdas das causas em remotas, possíveis e prováveis. 

Cabe ressaltar que de todas as críticas acima apontadas para ativos, aposentados válidos e 
inválidos, diversas delas possuem relevância para fins estatísticos, sendo apenas algumas delas 
sensíveis para fins de cálculos atuariais, os quais solicitamos dentro da viabilidade possível, 
ratificar ou retificar as informações apontadas como críticas. 

Cabe registrar que os dados não atendem à LGPD, pois não foi elaborado um procedimento de 
randomização da chave de identificação. 
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Os quadros resumo a seguir, sintetizam a análise estatística dos dados avaliados em 31/12/2020: 
 
Avaliação Atuarial de 31/12/2020 
Ativos 
 PORTUS 

Descrição Total 
Frequência1 836 

Idade média em anos 61,91 
Idade  
Inscrição 36,59 
Admissão 37,71 
Aposentadoria 62,73 

Tempo de empresa 37,71 
Tempo de contribuição 36,52 
Salário médio (R$) 12.463,58 
1 Inclui os ativos em manutenção parcial 
 
Autopatrocinados 
 PORTUS 

Descrição Total 
Frequência 8 

Idade média em anos 65,02 
Idade  
Inscrição 38,18 
Admissão 39,36 
Aposentadoria 64,99 

Tempo de empresa 39,36 
Tempo de contribuição 38,10 
Salário médio (R$) 5.240,49 
 
Aposentados 

Tipo de Benefício Frequência INSS Médio 
(R$) 

Suplementação 
Média (R$) 

Contribuição 
Média (R$) 

Idade Média 
(em Anos) 

Tempo de contribuição 1.479 4.581,75 5.022,11 502,21 73,05 
Tempo de contribuição Antecipada 1.096 3.960,38 2.680,74 268,07 72,97 
Idade 62 3.324,90 1.883,93 188,39 86,21 
Aposentadoria Especial 303 3.849,32 3.542,41 354,24 76,84 
Aposentadoria Especial Antecipada 1.467 3.069,61 2.543,57 254,36 78,12 
Subtotal (Benefícios Programados) 4.407 3.855,82 3.468,88 346,89 75,16 
Invalidez 357 3.166,91 2.095,30 209,53 66,97 
Auxílio-Doença 13 4.936,22 5.465,74 546,57 63,64 
Subtotal (Benefícios Não Programados) 370 3.229,08 2.213,72 221,37 66,85 
Total Geral 4.777 3.807,27 3.371,66 3.317,17 74,52 
 
Pensionistas 

Tipo de Benefício Frequência Suplementação 
Média (R$) Idade Média em Anos 

Pensões Concedidas 3.407 1.272,23 72,04 
Pensionistas 3.691   
 
Identificamos pequenas variações no cálculo das idades médias, as quais consideramos 
aceitáveis, em função de possível diferença no critério de arredondamento, mas que não 
comprometem os resultados da avaliação atuarial de 31/12/2020. 
 
Após análise das informações cadastrais, os resultados dos testes de consistência se mostraram 
coerentes, o que nos leva a concluir que os dados são satisfatórios, de forma que os 
consideramos adequados para fins da avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2020. 
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Relativamente aos valores de contribuições e pagamentos de benefícios informados no arquivo de 
dados na data-base de 31/12/2020 e as informações apresentadas no respectivo balancete de 
31/12/2020, observamos as seguintes variações: 
 
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DE ATIVOS (BASE DE DADOS) X BALANCETE CONTÁBIL - PLANO BD 

  Dez / 2020 

Conta Contábil Descrição Base de Dados 
(R$) Balancete (R$) Diferença (R$) Percentual 

3.1.1.3.01 Ativos     

3.1.1.3.01.01 Contribuições Normais     

3.1.1.3.01.01.01 Contribuição 
Participante          913.678,26          859.205,44              54.472,82  6,34% 

 
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DE ASSISTIDOS (BASE DE DADOS) X BALANCETE CONTÁBIL - PLANO BD 

  Dez / 2020 

Conta Contábil Descrição Base de Dados 
(R$) Balancete (R$) Diferença (R$) Percentual 

3.1.1.3.02.00.00 Assistidos     

3.1.1.3.02.01.01 Contribuições Normais        1.870.713,23         2.299.811,07  - 429.097,84  -18,66% 

 
BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DOS ASSISTIDOS (BASE DE DADOS) X BALANCETE CONTÁBIL - PLANO BD 

  Dez / 2020 

Conta Contábil Descrição Base de Dados 
(R$) Balancete (R$) Diferença (R$) Percentual 

3.2.1.1 Aposentadoria 
Programada      15.287.356,50       16.679.045,48  - 6.313.258,60  -37,85% 

3.2.1.1.01 Tempo de Contribuição      10.365.786,88       11.808.882,18  - 1.443.095,30  -12,22% 

3.2.1.1.02 Idade           116.803,54            119.583,42  - 2.779,88  -2,32% 

3.2.1.1.03 Especial        4.804.766,08         4.750.579,88   54.186,20  1,14% 

3.2.1.2 Invalidez           819.077,53            716.107,52  102.970,01  14,38% 

3.2.1.3 Pensões        4.334.497,11         4.894.153,59  - 559.656,48  -11,44% 
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ANEXO 2 
Avaliação das hipóteses biométricas, demográficas e financeiras empregadas 
nos exercícios base da respectiva auditoria 
 
Com o objetivo de realizar a auditoria no estudo técnico de adequação das hipóteses atuariais e 
averiguar a razoabilidade das premissas adotadas na avaliação atuarial de 2020 do Plano de 
Benefícios Previdenciários PORTUS 1 – PBP1, administrado pelo PORTUS Instituto de 
Seguridade Social, analisamos as hipóteses avaliadas e verificamos a adequação dos testes 
estatísticos aplicados. 
 
Os normativos que apresentam as diretrizes para a realização dos estudos técnicos de adequação 
e aderência das hipóteses atuariais, determinam que a data do cadastro não pode estar defasada 
em mais de 6 (seis) meses em relação à data base do estudo, sendo que para as hipóteses que 
utilizem em sua análise vários cadastros, a regra aplica-se em relação à data mais recente 
utilizada, assim como é necessário ter no mínimo os 3 (três) últimos exercícios para a aplicação 
dos testes, sendo a base cadastral validada pelo Administrador Responsável pelo Plano de 
Benefícios - ARPB. 
 
A tábua de mortalidade geral adotada, deve-se respeitar como tábua mínima a “AT-83 Basic”. A 
comprovação de adequação e aderência deverá se dar por meio de testes estatísticos ou atuariais; 
O estudo técnico tem validade máxima de 3 (três) anos, contados a partir da data de sua 
realização. O estudo técnico de adequação deverá ficar arquivado na EFPC, à disposição da 
PREVIC, pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos. 
 
O escopo do presente trabalho não prevê análise das ocorrências de falecimentos, incapacidades, 
desligamentos e aposentadorias, de forma que não emitiremos opinião sobre a validade das 
informações prestadas nos estudos elaborados pela consultoria atuarial contratada. 
 
Após análise da documentação disponibilizada, registra-se, a seguir, no que tange às exigências 
legais previstas na Instrução PREVIC nº 10, de 30/11/2018, quanto à data de realização do 
estudo, data do cadastro, análise e validação da consistência dos dados cadastrais: 
 
i. Os dados cadastrais utilizados não estão defasados em mais de seis meses em relação à data 
base do estudo, atendendo o § 1º do art. 37 da referida instrução; 
  
ii. O período histórico utilizado para a comprovação da aderência das hipóteses atuariais atende 
ao inciso I do art. 35 da referida instrução, que exige no mínimo, três exercícios; 
 
iii. Segundo consta no relatório elaborado pelo atuário responsável, os dados cadastrais utilizados 
foram atestados pelo Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios, atendendo o § 2º do 
Art. 32, na figura do Interventor; 
 
iv. Em relação à validação das informações, o atuário responsável menciona ter efetuado análises 
de coerência entre os dados informados e ter feito questionamentos que foram respondidos pelo 
Instituto.  
 
v. As informações foram classificadas pelo atuário como consistentes e, dessa forma, permitiram a 
realização dos estudos.  
 
O Instituto deve solicitar aos patrocinadores manifestação fundamentada sobre as hipóteses de 
crescimento real de salário e rotatividade, que guardam relação com suas respectivas atividades. 
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Apresentamos, a seguir, os períodos considerados nos respectivos estudos para validação das 
hipóteses dos testes de aderência: 
 

Hipóteses Biométricas Período 
Mortalidade Geral 2015 a 2019 
Mortalidade de Inválidos 2015 a 2019 
Entrada em Invalidez 2015 a 2019 
Morbidez 2015 a 2019 
Composição de Família de Pensionistas Não informado 

 
Hipóteses Biométricas 
Com base na legislação em vigor, as tábuas biométricas utilizadas nas Avaliações Atuariais dos 
planos de benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar deverão ser 
obrigatoriamente atestadas por meio do estudo de aderência (testes estatísticos ou atuariais) para 
analisar a sua adequabilidade às características da massa de participantes e assistidos do plano 
de benefícios de caráter previdenciário. 
 
A partir da leitura do Relatório LIA 001, verificamos que para a verificação de adequação e 
aderência das hipóteses biométricas, foram utilizados os critérios descritivos e testes estatísticos 
conforme descrito abaixo:  
• Eventos Observados x Eventos Esperados, quando não havia massa crítica para realização do 

teste estatístico; e 
• Teste Qui-Quadrado. 
 
Tábuas Biométricas 
A seguir, apresentamos as hipóteses biométricas que foram adotadas no exercício: 
 

Hipóteses 2020 
Tábua de Mortalidade Geral AT 2000 Basic Masculina 
Tábua de Entrada em Invalidez Hunter 
Tábua de Mortalidade de Inválidos Winklevoss 
Tábua de Morbidez Experiência PORTUS desagravada em 30% 

 
Não há objeções quanto à técnica estatística empregada na construção do teste de hipóteses 
adotado, uma vez que atende às exigências mínimas estabelecidas pela legislação aplicável. 
 
Sendo assim, verificamos cada resultado apresentado sobre as hipóteses biométricas. 
 
Tábua de Mortalidade Geral 
A Tábua de Mortalidade Geral adotada pelo plano na avaliação atuarial realizada por motivo 
especial em 2020 foi a Tábua AT 2000 Basic Masculina, sendo foi mantida para o encerramento 
do exercício de 2020. 
 
Em atendimento ao previsto na legislação vigente à época, a tábua selecionada gera expectativas 
de vida maiores quando comparadas às expectativas de vida previstas pela tábua “AT-83 Basic”, o 
que é razoável para constatar que as provisões matemáticas calculadas a partir das mesmas são 
superiores às apuradas pela aplicação da tábua mínima admitida. 
 
Os testes estatísticos apresentados no relatório foram definidos para duas hipóteses: 
• Hipótese nula: indica que a tábua testada é aderente à massa, portanto não se rejeita a 

hipótese; 
• Hipótese alternativa: rejeita-se a hipótese. 
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O nível de significância para rejeição ou não-rejeição das tábuas foi definido em 5%. 
 
Os testes estatísticos foram realizados para 5 (cinco) tábuas, a saber: 
• AT 83 Basic; 
• AT 2000 Basic Masculina (Tábua Vigente); 
• AT 2000 Basic Feminina; 
• AT 2000 Masculina; 
• AT 2000 Feminina. 
 
O resultado dos testes indicou que apenas a AT 2000 Basic Masculina das hipóteses nulas não foi 
rejeitada, ou seja, todas as demais tábuas não poderiam ser adotadas. 
 
Conforme já relatado anteriormente, não foram disponibilizados dados que possam verificar o 
número de óbitos de válidos ocorridos para eventual comparação com os valores registrados na 
Demonstração Atuarial (DA) de 2020. 
 
Tábua de Mortalidade de Inválidos 
A Tábua de Mortalidade de Inválidos Winklevoss foi mantida para a Avaliação Atuarial 2020, muito 
embora o relatório LIA tenha concluído que apesar de não rejeitada a referida tábua, a 
recomendação tenha sido pela “Experiência CESAT desagravada em 20%”, por apresentar o 
maior P-valor, segundo o teste estatístico realizado. No entanto, considerando a Carta Interv 
Coratu 006.000188.2021-0, a decisão foi pela manutenção da tábua Winklevoss.  
 
Os estudos realizados 2020 pela auditoria indicaram que a frequência de óbito de inválidos 
esperada pela tábua é bastante superior à frequência observada no período analisado. 
 
Os testes estatísticos foram definidos para duas hipóteses: 
• Hipótese nula: indica que a tábua testada é aderente à massa, portanto não se rejeita a 

hipótese; 
• Hipótese alternativa: rejeita-se a hipótese. 
 
O nível de significância para rejeição ou não-rejeição das tábuas foi definido em 5%. 
 
Foi aplicado no exercício o teste estatístico Qui-quadrado para 3 (três) tábuas, a saber: 
• AT 83 Basic; 
• Experiência CESAT desagravada em 20% 
• Winklevoss. 
 
O resultado dos testes indicou que apenas a hipótese nula da Tábua AT 83 Basic foi rejeitada, ou 
seja, todas as demais tábuas poderiam ser adotadas nos dois exercícios. 
 
Similarmente ao exposto para os dados de participantes válidos, não foram disponibilizados dados 
que possam verificar o número de óbitos de inválidos ocorridos para eventual comparação com os 
valores registrados na Demonstração Atuarial (DA) de 2020. 
 
Tábua de Entrada em Invalidez 
A Tábua de Entrada em Invalidez adotada pelo plano no exercício de 2020 foi a Tábua Hunter. 
Contudo, face ao baixo número de ocorrências, o atuário sinalizou em seu estudo LIA 001 que a 
realização dos testes estatísticos ficaria comprometida e como alternativa, realizou teste em que 
observou ocorrências e valores esperados, porém, ainda com grande variância. Assim, 
considerando que o plano é fechado e com população quase na sua totalidade elegível ao 
benefício de aposentadoria, a sugestão foi a manutenção da tábua Hunter. 
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Similarmente ao exposto para os dados de participantes válidos e inválidos, não foram 
disponibilizados dados que possam verificar o número de entradas em invalidez ocorridos para 
eventual comparação com os valores registrados na Demonstração Atuarial (DA) de 2020. 
 
Tábua de Morbidez (Entrada em Auxílio-Doença) 
A Tábua de Morbidez adotada pelo plano no exercício de 2020 foi a manutenção da Tábua 
Experiência PORTUS. 
 
Para a validação do estudo de adequação da tábua adotada no exercício 2020, aplicou-se o teste 
estatístico Qui-quadrado para a referida tábua, sendo definido para duas hipóteses: 
 
• Hipótese nula: indica que a tábua testada é aderente à massa, portanto não se rejeita a 

hipótese; 
• Hipótese não nula: rejeita-se a hipótese. 
 
O nível de significância para rejeição ou não-rejeição da tábua foi definido em 5%. 
 
O resultado do teste estatístico indicou que a hipótese nula foi rejeitada para a tábua, ou seja, a 
tábua não poderia ser adotada para mensuração do número de dias/ano em auxílio-doença. Em 
razão deste resultado, foi proposto um ajuste linear na tábua (desagravo de 30%), que, ao aplicar 
novamente o teste de hipótese, a hipótese nula não foi rejeitada, justificando a proposição de 
alteração desta premissa para fins de avaliação atuarial. Todavia, o PORTUS, representado pelo 
seu Interventor em carta Interv Coratu 006.000188.2021-0, indicou a manutenção da tábua então 
vigente, rejeitada no teste, apresentando as mesmas justificativas apresentadas para manutenção 
das hipóteses de entrada em invalidez. 
 
Similarmente ao exposto para os dados de participantes válidos e inválidos, não foram 
disponibilizados dados que possam verificar o número de auxílios-doença ocorridos para eventual 
comparação com os valores registrados na Demonstração Atuarial (DA) de 2020. 
 
Demais Hipóteses Demográficas 
Para a verificação de adequação e aderência das hipóteses abaixo, foram adotados os critérios 
descritivos e testes estatísticos conforme descrito abaixo: 
 
Demais Hipóteses Demográficas 2020 

Composição Familiar de 
Pensionistas 

 
 
 
 
 
 

Ativos 
não elegíveis 

83% de chance de possuir 
um dependente vitalício 
válido; 
Percentual de continuidade 
de 62%; 
Diferenças de idade: 
  - participante do sexo 
masculino é 3,16 anos mais 
velho do que o seu 
dependente vitalício; 
  - participante do sexo 
feminino é 5,98 anos mais 
novo do que o seu 
dependente vitalício. 

Ativos elegíveis Composição Familiar Real 
Aposentados Composição Familiar Real 
Pensionistas Composição Familiar Real 
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Rotatividade 
Em função de não ser considerada a hipótese de rotatividade no estudo apresentado e dada a 
condição de elegibilidade da massa, entendemos a sua não adoção. 
 
Composição de Famílias de Pensionistas 
A análise da Composição de Famílias de Pensionistas tem como objetivo identificar possíveis 
divergências entre o grupo familiar considerado na avaliação atuarial e o existente no momento do 
início do recebimento dos benefícios de Aposentadoria ou Pensão. 
 
Considerando o disposto no Relatório LIA 001, de 27/01/2001, optou-se por segregar a massa de 
participantes ativos entre elegíveis e não elegíveis ao benefício integral de aposentadoria 
programada. Em função da maior parte dos citados participantes já estavam elegíveis, adotou-se 
para esses a hipótese de composição de família real no que diz respeito ao cálculo dos 
compromissos de reversão em pensão do benefício de aposentadoria programada. 
 
E, para o grupo referente aos não elegíveis citados anteriormente, aplicou-se um estudo para 
apurar as seguintes métricas: 

• Porcentagem de possuir um dependente vitalício na idade de aposentadoria programada; 
• Percentual de continuidade; 
• Diferença de idade entre participante do sexo masculino e cônjuge do sexo feminino; 
• Diferença de idade entre participante do sexo feminino e cônjuge do sexo masculino. 

 
Observou-se a massa de participantes para a proposição dos seguintes valores para as referidas 
métricas: 

• Porcentagem de possuir um dependente vitalício na idade de aposentadoria programada: 
83% 

• Percentual de continuidade: 62%; 
• Diferença de idade entre participante do sexo masculino e cônjuge do sexo feminino: -3,16 

anos; 
• Diferença de idade entre participante do sexo feminino e cônjuge do sexo masculino: 5,987 

anos. 
• Benefícios de Reversão em Pensão de Aposentadoria Programada: Família Real 
• Benefício de Reversão em Pensão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez e de 

Pensão por Morte na Atividade: 83% de chance possuir um dependente vitalício válido; 
percentual de continuidade de 63%; e com diferenças de idade, para o participante do sexo 
masculino é 4 anos mais velho do que o seu dependente vitalício, e o participante do sexo 
feminino é 59 anos mais novo do que o seu dependente vitalício. 

 
Para a definição dos valores nesta hipótese não foi realizado teste estatístico. 
 
Diante do exposto e em função de não ter sido disponibilizada base de dados para verificação das 
informações, não emitimos opinião em relação à validação quanto à premissa a ser utilizada. 
 
Hipóteses Econômicas e Financeiras 
Para a verificação de adequação e aderência das hipóteses econômicas, segue abaixo um quadro 
resumo com as hipóteses adotadas: 
 
Hipóteses 2020 
Taxa de Inflação (Fator de Determinação) Benefício da EFPC: 3,25% (98,55%) 

Projeção de Crescimento Real Salários: 0,00% 
Benefícios: 0,00% 
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A determinação da hipótese de Taxa de Inflação (Fator de determinação) deve ser admitida 
através dos cenários macroeconômicos da época da avaliação atuarial. No entanto faz-se 
necessário observar o que dispõe o Regulamento do Plano, que prevê o congelamento dos 
benefícios concedidos (a partir de janeiro/2020), vide art. 123, inciso III, resultando na aplicação do 
fator de capacidade igual a 1,00. O dispositivo se aplica também aos benefícios a conceder a partir 
da aprovação deste regulamento. Sendo assim, foram validados os respectivos resultados: 
 
No Relatório LIA 001, de 27/01/2021, referente ao ano de 2020, é utilizada a meta de inflação de 
longo prazo correspondente a 3,5% a.a. sendo então esta taxa projetada como inflação anual 
média a ser adotada na Avaliação Atuarial do Plano PBP1, sendo o fator de capacidade 
equivalente a 98,55%. Tal hipótese foi aprovada pelo Interventor do PORTUS, conforme Carta 
Inter Coratu 006.000188.2021-0. Porém, o Parecer Atuarial RN/212/2021/PORTUS, referente a 
31/12/2020 estabelece o fator de capacidade correspondente a 98,44%, para a mesma taxa de 
inflação (3,5% a.a.), o que nos conduz à recomendação de questionamento por parte da Entidade 
em relação à divergência apontada, uma vez que, segundo os cálculos efetuados por esta 
auditoria, concordamos com a proposição feita no Relatório LIA 001. 
 
Crescimento Real de Salários 
A Instrução PREVIC nº 10/2018, revogada pela Instrução PREVIC nº 33/2020, com vigência a 
partir de 01/01/2021, estabelece que a projeção de crescimento salarial real dos seus empregados 
a ser utilizada nas avaliações atuariais deve ser embasada em manifestação fundamentada do 
patrocinador de tal forma que possa servir de subsídio para a demonstração de aderência dessa 
hipótese no estudo técnico de adequação de premissas. 
 
A prerrogativa de definição da projeção de crescimento real de salários é da Patrocinadora, com 
base na política de remuneração, planos de carreira e estratégias de RH definidas para seu 
quadro de colaboradores ao longo dos anos. 
 
A referida hipótese deve estar em consonância com as promoções individuais a serem realizadas 
pela empresa, sejam por “mérito” ou anuênios e outras rubricas similares. 
 
Esta auditoria não recebeu documentos que ensejassem manifestações dos patrocinadores em 
relação à projeção de crescimento salarial. O atuário responsável pela proposição das hipóteses, 
manifestou-se em seu Relatório LIA 001 de 27/01/2021 favorável a adoção de hipótese de 
crescimento real igual a zero, justificando, para tanto os seguintes pontos: 

• O atuário pode propor esta hipótese, desde que baseado em estudos técnicos; 
• O PBP1 é um plano maduro, com 90% dos participantes elegíveis ao benefício de 

aposentadoria programada, o que significa que qualquer proposição de crescimento salarial 
pouco impactaria no passivo do plano; 

• A maioria dos participantes ativos possui salário já limitado ao teto estipulado no plano; 
• Para que houvesse impacto, o cenário a ser considerado seria de uma postergação da data de 

solicitação de recebimento do benefício de aposentadoria, mas, pelas razões anteriores 
descritas, seria de impacto reduzido. 

Isto posto, entendemos que a hipótese nula é aderente ao PBP1. 
 
Entrada em Aposentadoria 
Adicionalmente aos itens anteriormente expostos, o atuário ainda apresenta justificativas 
adicionais para adoção da hipótese da idade de entrada em aposentadoria equivalente à idade de 
elegibilidade, justificando sua recomendação através de dados fornecidos pelo PORTUS, que 
demonstram que antes da elaboração do Plano de Equacionamento, o tempo médio de 
postergação dos participantes ativos para requerer o benefício de aposentadoria programada era 
de 4,02 anos. Porém, após a celebração do referido plano, o número de solicitações de benefício 
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cresceu muito, bastando para isso observar que entre o período compreendido entre 01/2015 e 
12/2019, 355 participantes solicitaram o benefício de aposentadoria programada. No entanto, entre 
08/2020 e 12/2020, ou seja, em apenas 5 meses, o número de novas solicitações foi de 297, 
evidenciando uma tendência de não haver mais a expectativa de postergação do benefício de 
aposentadoria. 
 
No nosso entendimento, a postergação não traz prejuízos ao Plano e é adequada na apuração dos 
seus compromissos. 
 
Crescimento Real dos Benefícios 
Com a aprovação do plano de equacionamento de déficit, promoveu-se a alteração no 
Regulamento do plano PBP1, art. 123, inciso III em que estipulou o congelamento dos valores dos 
benefícios concedidos. Sendo assim, não está prevista aplicação do Índice de Reajuste dos 
Benefícios do PBP1, fazendo com que o fator de capacidade assuma o valor 1,00. 
 
Taxa Real de Juros 
O estudo de adequação da taxa real de juros em uma avaliação atuarial está previsto na 
Resolução CNPC nº 30/2018 e na Instrução Normativa PREVIC Nº 33, de 23 de outubro de 2020, 
que revogou a IN Nº 10, de 30 de novembro de 2018, vigente à época do estudo. 
 
A taxa real de juros corresponde à taxa real de desconto para apuração do valor presente dos 
fluxos de benefícios e contribuições de um plano de benefícios. Esta taxa define, na prática, qual a 
taxa de rentabilidade mínima necessária para garantir o pagamento de todos os benefícios 
previstos no Plano. 
 
O estudo de convergência da taxa real de juros possibilita avaliar a convergência entre a hipótese 
e a taxa de retorno real anual projetada para as aplicações dos recursos garantidores do plano de 
benefícios. 
 
Procedemos a análise do Relatório LIA 001, de 27/01/2021 elaborado pela consultoria atuarial 
Liability Serviços Técnicos em Atuária, para definição da taxa real de juros a ser adotada na 
avaliação atuarial do PBP1 relativa 2020, ao qual apresentamos as seguintes conclusões: 
 
A metodologia empregada pela consultoria não considera o fluxo de pagamento dos benefícios até 
o encerramento do patrimônio, mas sim, pelo prazo da duração do passivo do plano. 
 
Verificamos que ao refazer os cálculos dos valores projetados de patrimônio, se aplicadas as 
rentabilidades informadas projetadas, não atingem a cada ano os valores informados no estudo. 
 
Esta auditoria aplicou a metodologia de cálculo da TIR apresentada no citado Relatório e obteve 
como resultado uma taxa divergente em 0,04% do valor percentual da taxa sugerido para adoção 
na avaliação atuarial (4,77% - PREVUE, 4,81% - LIABILITY). 
 
Face ao exposto, esta auditoria não dispõe de elementos suficientes para atestar a referida TIR 
apontada no estudo, e assim, recomenda a verificação da taxa apresentada no relatório, muito 
embora, a mesma não prejudique a recomendação da taxa real de juros realizada no documento, 
uma vez que a proposição à Entidade se enquadra dentro intervalo permitido pela legislação. 
 
Cabe ao Conselho Deliberativo do Instituto, representado na figura do instituidor, no caso do 
PORTUS, a determinação da taxa real de juros dentro do intervalo proposto. 
 
A proposição realizada pelo atuário responsável e aprovada pelo interventor se encontra no 
intervalo permitido pela Resolução CNPC nº 30/2018, e, portanto, não apontamos óbice à 
recomendação proposta no estudo.  
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ANEXO 3 
Avaliação Atuarial para Apuração das Provisões Matemáticas do PBP1 em 
31/12/2020 
 
Com o objetivo de realizar a auditoria nas provisões matemáticas Plano de Benefícios 
Previdenciários PORTUS 1 – PBP1, administrado pelo Instituto PORTUS de Seguridade Social - 
PORTUS no encerramento do exercício de 2020 e averiguar a situação atuarial e os resultados 
contabilizados em 31/12/2020, procedemos análise das bases de dados finais recebidas, as 
hipóteses aprovadas pelo interventor do PORTUS, a metodologia descrita nas Notas Técnicas 
Atuarias, o Plano de Custeio previsto no exercício avaliado e as considerações registradas ao 
longo do Relatório. 
 
Avaliação Atuarial de 31/12/2020 
 
Conforme demonstrado a seguir, no exercício de 2020, considerando os resultados apurados, não 
haveria déficit a ser equacionado no exercício de 2021, pois o plano encontra-se ligeiramente 
superavitário. 
 
O escopo deste trabalho não prevê a realização do cálculo das provisões matemáticas, que 
servem de base para a determinação dos custos atuariais. Portanto, não emitiremos opinião sobre 
os valores então registrados na Demonstração Atuarial e Parecer Atuarial do exercício 2020. 
 
No entanto, considerando a auditoria realizada no Plano pela PREVUE em 2019, entendemos que 
a evolução dos montantes se encontra em linha com o esperado. 
 

Conta Nome 31/12/2019 31/12/2020 
2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.438.939.017 1.424.823.391 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO 
PLANO 1.322.129.702 1.340.252.429 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 1.322.129.702 1.333.357.795 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 1.628.637.050 1.770.029.230 

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 
681.207.560  

                                
508.714.092  

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A 
CONSTITUIR 987.714.908 945.385.528 

2.3.1.1.03.01.00 (-) Serviço Passado 10.839.377 10.059.313 

2.3.1.1.03.02.00 (-) Déficit Equacionado 976.875.531 935.326.214 

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 0 0 

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS 0 0 

2.3.1.2.01.02.00 (-) Superávit Técnico Acumulado 0 6.894.634 

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS 116.809.315 84.570.962 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 40.347.927 38.165.714 

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 69.663.610 46.405.249 
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ANEXO 4 
Paridade Contributiva 
 

 
 

 
  

Contribuições Normais 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 Consolidado
Patrocinadores 3.258.665,60      3.216.362,73      3.152.631,74      3.203.635,70      2.998.597,22      3.085.313,95      2.957.850,96      2.836.491,37      2.863.814,04      2.944.228,17      3.021.959,51      1.413.013,74      34.952.564,73    
Participantes Ativos e Assistidos 3.187.645,69      3.113.882,91      3.091.085,52      3.137.636,46      2.928.955,32      2.891.829,01      2.824.913,80      2.764.968,31      2.794.633,29      2.925.109,41      2.967.125,87      2.951.267,71      35.579.053,30    
Participantes Autopatrocinados 18.830,22           18.889,52           20.521,06           24.949,77           27.778,49           58.845,45           27.321,55           37.288,40           23.460,48           26.891,34           29.619,58           35.372,49           349.768,35         
Total 6.465.141,51      6.349.135,16      6.264.238,32      6.366.221,93      5.955.331,03      6.035.988,41      5.810.086,31      5.638.748,08      5.681.907,81      5.896.228,92      6.018.704,96      4.399.653,94      70.881.386,38    
% Patrocinadores 50,40% 50,66% 50,33% 50,32% 50,35% 51,12% 50,91% 50,30% 50,40% 49,93% 50,21% 32,12% 49,31%
% Participantes Ativos e Assistidos 49,31% 49,04% 49,34% 49,29% 49,18% 47,91% 48,62% 49,04% 49,18% 49,61% 49,30% 67,08% 50,20%
% Participantes Autopatrocinados 0,29% 0,30% 0,33% 0,39% 0,47% 0,97% 0,47% 0,66% 0,41% 0,46% 0,49% 0,80% 0,49%

Contribuições Extraordinárias 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 Consolidado
Patrocinadores 117.516,22         118.169,34         69.488,56           168.281,05         217.121,37         453.098.857,81   5.863.335,79      2.533.373,13      14.455.115,93    2.019.398,85      447.175.672,77-   2.956.708,11      34.441.693,39    
Patrocinadores Serviço Passado 117.516,22         118.169,34         69.488,56           168.281,05         217.121,37         69.232,84           69.239,75           68.956,37           68.942,55           69.322,69           69.419,45           69.364,16           1.175.054,35      
Patrocinadores Déficit Equacionado -                     -                     -                     -                     -                     453.029.624,97   5.794.096,04      2.464.416,76      14.386.173,38    1.950.076,16      447.245.092,22-   2.887.343,95      33.266.639,04    
Participantes Ativos e Assistidos -                     -                     -                     -                     -                     492.534.290,54   632.330,80-         3.514.308,12      7.200.489,84      3.253.342,35      479.238.828,87-   3.989.020,00      30.620.291,18    
Total 117.516,22         118.169,34         69.488,56           168.281,05         217.121,37         945.633.148,35   5.231.004,99      6.047.681,25      21.655.605,77    5.272.741,20      926.414.501,64-   6.945.728,11      65.061.984,57    
% Patrocinadores 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,91% 112,09% 41,89% 66,75% 38,30% 48,27% 42,57% 52,94%
% Participantes Ativos e Assistidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,09% -12,09% 58,11% 33,25% 61,70% 51,73% 57,43% 47,06%
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ANEXO 5 
Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora 
 

 

 

 

 

  

Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: Junho/2020  
 
 

Folha de pagamentos 

 
ARRECADAÇÃO 

Patrocinadoras 
Suplementações 

Assistidos 
Suplementações 

Pensionista 
Suplementações Aux. 

Doença Pecúlio por Morte Total de Pagamentos 

Portobras 322.382,86 280.687,77   603.070,63 
Portus 117.734,25 10.046,86   127.781,11 
CDC 457.292,91 82.077,00   539.369,91 
CODERN 84.272,72 32.310,97   116.583,69 
CODERN/APMC 122.384,49 41.375,45   163.759,94 
CODERN/APC 14.702,96 7.993,46   22.696,42 
CODERN/AREIA BRANCA 112.579,23 17.578,89   130.158,12 
CODERN/APR 119.134,98 23.743,56   142.878,54 
CODEBA 761.890,57 192.528,44 3.899,26 145.458,69 1.103.776,96 
CDP 473.705,17 89.700,12 15.161,92 26.276,28 604.843,49 
CDRJ 1.970.314,77 869.955,45 31.773,64 49.188,13 2.921.231,99 
CODESA 1.192.709,89 232.782,02 15.077,84 100.194,78 1.540.764,53 
CODESP 8.118.893,84 2.150.178,29 18.892,83 218.342,94 10.506.307,90 
SPI 193.137,13 12.403,48   205.540,61 
CODOMAR 199.982,49 62.301,47   262.283,96 
EMAP 8.010,06 -   8.010,06 
SNPH 63.326,36 23.206,34  11.038,95 97.571,65 
PR 89.101,84 7.626,53   96.728,37 
Docas PB 38.093,51 5.092,54   43.186,05 
TOTAIS 14.459.650,03 4.141.588,64 84.805,49 550.499,77 19.236.543,93 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

TCF Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

Patrocinadoras 
Contribuições 

Normais 
Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Normais Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

Portobras 37.411,21 59.544,14 16.841,31 51.843,44  -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67  2.746,41 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83   2.746,00 2.746,00 20.001,27 20.001,27 - 
CDC 45.729,37 84.462,07 4.924,66 15.159,67  4.628,21 45.729,37 45.729,37 4.924,66 -   4.628,21 4.628,21 77.687,27 79.434,92 - 
CODERN 8.427,31 15.565,17 1.938,65 5.967,87 - 18.558,67 8.427,31 - 1.938,65 - - - 18.558,67 - 14.316,67 - - 
CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.482,55 7.642,09 - 53.678,56 12.238,49 - 2.482,55 - - - 53.679,56 - 20.791,30 - - 
CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 479,60 1.476,42 - - 1.470,29 - 479,60 - - - - - 2.497,82 - - 
CODERN/AREIA BRANCA 11.257,93 20.793,40 1.054,74 3.246,88 - 6.842,73 11.257,93 - 1.054,74 - - - 6.639,76 - 19.125,54 - - 
CODERN/APR 11.913,54 22.004,23 1.424,61 4.385,44 - - 11.913,54 - 1.424,61 -   - - 20.239,25 - - 
CODEBA 76.209,48 140.721,15 11.551,76 35.560,20 920,07 103.066,34 76.209,48 76.189,29 11.551,76 - 920,07 920,07 103.067,34 103.067,85 129.433,75 140.721,15 6.959.459,27 
CDP 52.766,56 85.622,47 5.382,02 16.567,67 2.867,75 90.539,60 52.766,56 53.068,74 5.382,02 - 2.867,75 3.992,28 90.413,10 87.053,57 78.754,60 80.774,21 9.600.098,00 
CDRJ 197.051,11 363.917,04 52.197,50 160.681,03 3.938,57 277.241,16 197.051,11 197.051,11 52.197,50 - 3.938,57 3.938,57 276.428,42 276.223,72 334.726,86 334.726,86 - 
CODESA 119.335,05 212.057,40 13.966,96 42.995,01 2.494,42 77.305,27 119.335,05 119.335,05 13.966,96 - 2.494,42 2.494,42 77.305,27 77.170,46 195.048,04 195.048,04 1.688.039,06 
CODESP 811.889,95 1.492.997,02 129.010,97 397.085,43 3.176,09 414.868,73 819.019,49 818.347,35 129.010,97 - 3.176,09 3.176,09 414.502,98 414.502,98 1.373.242,09 1.372.100,21 117.821.025,62 
SPI 22.084,76 35.672,44 744,21 2.290,94  7.243,29 22.084,76 19.313,76 744,21 - - - 7.243,29 7.243,29 32.811,11 32.811,11 - 
CODOMAR 19.998,33 36.936,84 3.738,10 11.507,16  - 19.998,33 19.998,33 3.738,10 3.738,10 - - - - 33.974,10 33.974,10 - 
EMAP 801,01 1.479,46    8.994,15 801,01 801,01 - - - - 8.989,81 8.989,81 1.360,79 1.360,79 - 
SNPH 6.335,05 11.216,02 1.392,36 4.286,23  - 6.335,05 6.335,05 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37 - 
PR 8.910,21 16.457,09 457,59 1.408,61  2.836,08 8.910,21 8.910,21 457,59 457,59 - - 2.836,08 2.836,08 15.137,05 15.137,05 - 
Docas PB 3.809,35 7.035,89 305,55 940,61  76,86 589,92 - 278,99 - - - 76,86 - 1.002,19 - - 
TOTAIS 1.459.412,44 2.653.547,40 248.495,97 764.900,37 13.396,90 1.068.626,06 1.425.911,34 1.376.852,71 231.628,10 6.190,88 13.396,90 14.521,43 1.067.115,35 984.461,97 2.380.466,08 2.316.406,08 136.068.621,94 

 

Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: Julho/2020  
 
 

Folha de pagamentos 

 
ARRECADAÇÃO 

Patrocinadoras 
Suplementações 

Assistidos 
Suplementações 

Pensionista 
Suplementações 

Aux. Doença Pecúlio por Morte 
Total de 

Pagamentos 
Portobras 321.143,57 280.687,77 - 38.486,63 640.317,97 
Portus 117.734,25 10.046,86 - - 127.781,11 
CDC 456.699,38 79.940,08 - - 536.639,46 
CODERN 84.272,72 32.310,97 - - 116.583,69 
CODERN/APMC 122.384,49 41.375,45   163.759,94 
CODERN/APC 14.702,96 7.993,46 - - 22.696,42 

CODERN/AREIA BRANCA 112.579,23 17.578,89 
  

130.158,12 

CODERN/APR 119.134,98 23.743,56   142.878,54 
CODEBA 757.682,85 196.176,59 2.571,75 - 956.431,19 
CDP 463.575,45 89.250,04 14.414,15 - 567.239,64 
CDRJ 2.002.905,24 870.554,66 22.676,22 150.374,20 3.046.510,32 
CODESA 1.252.818,64 232.782,02 18.342,06 49.058,18 1.553.000,90 
CODESP 8.447.608,16 2.182.601,74 16.392,14 397.587,25 11.044.189,29 
SPI 193.137,13 12.403,48 - - 205.540,61 
CODOMAR 199.982,49 62.301,47 - - 262.283,96 
EMAP 8.010,06 - - - 8.010,06 
SNPH 60.725,58 23.206,34 - - 83.931,92 
PR 89.101,84 7.626,53 - - 96.728,37 
Docas PB 38.093,51 5.092,54 - - 43.186,05 
TOTAIS 14.862.292,53 4.175.672,45 74.396,32 635.506,26 19.747.867,56 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

TCF Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

Patrocinadoras 
Contribuições 

Normais 
Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuição Ativos 
(com auto parcial e  total)  Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

Portobras 36.858,23 59.315,24 16.841,31 51.843,44  -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67  2.529,89 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83 - - 2.529,47 2.529,47 20.001,27 20.001,27 50.901,16 
CDC 45.670,02 84.352,45 4.796,44 14.764,98  4.277,67 45.670,02 45.670,02 4.796,44 - - - 4.277,67 4.277,67 77.586,45 77.586,45 197.353,62 
CODERN 8.427,31 15.565,17 1.938,65 5.967,87  15.961,97 8.427,31 - 1.938,65 - - - 15.961,97 - 14.316,67 15.565,17  

CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.482,55 7.642,09  50.226,22 12.238,49 12.238,49 2.482,55 - - - 50.226,22 - 20.791,30 22.604,43  

CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 479,60 1.476,42  - 1.470,29 - 479,60 -  - - - 2.497,82 -  

CODERN/AREIA 
BRANCA 11.257,93 20.793,40 1.054,74 3.246,88 

 
7.601,31 11.257,93 - 1.054,74 - - - 7.408,07 - 19.125,54 20.793,40 

 

CODERN/APR 11.913,54 22.004,23 1.424,61 4.385,44  - 11.913,54 - 1.424,61 - - - - - 20.239,25 -  

CODEBA 75.768,52 139.943,98 11.770,60 35.315,08 655,56 94.792,80 75.768,52 75.768,52 11.770,60 - 655,56 675,75 90.005,06 90.005,58 128.718,92 117.431,52 491.275,43 
CDP 46.357,57 85.622,47 5.355,02 16.484,54 2.866,05 90.962,41 46.357,57 46.357,57 5.355,02 - 2.866,05 2.866,05 90.851,87 90.851,87 78.754,60 85.622,47 309.020,09 
CDRJ 210.589,93 369.936,49 52.233,44 160.791,70 3.530,33 273.890,25 210.589,93 210.589,93 52.233,44 - 3.530,33 3.530,33 261.637,47 261.637,47 340.263,48 369.936,49  

CODESA 130.453,27 215.658,04 13.966,96 42.995,01 3.379,36 73.334,21 130.453,27 130.248,45 13.966,96 - 3.379,36 3.379,36 73.334,21 73.213,98 198.359,87 198.359,87 648.532,48 
CODESP 850.834,37 1.535.857,15 130.956,85 397.372,53 2.401,85 355.792,78 850.834,37 849.900,92 130.956,85 - 2.401,85 2.401,85 344.523,89 344.523,89 1.412.664,36 1.411.522,48 3.698.497,60 
SPI 21.652,75 35.672,44 744,21 2.290,94  6.875,21 21.652,75 19.313,76 744,21 744,21 - - 6.875,21 6.875,21 32.811,11 32.811,11  

CODOMAR 19.998,33 36.936,84 3.738,10 11.507,16  - 19.998,33 19.998,33 3.738,10 3.738,10 - - - - 33.974,10 33.974,10  

EMAP 801,01 1.479,46 - -  9.555,80 801,01 801,01 - - - - 9.545,00 9.545,00 1.360,79 1.360,79  

SNPH 6.072,56 11.216,02 1.392,36 4.286,23  98,11 6.072,56 6.072,56 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37  

PR 8.910,21 16.457,09 457,59 1.408,61  3.546,65 8.910,21 8.910,21 457,59 457,59 - - 2.986,03 2.986,03 15.137,05 16.457,09  

Docas PB 3.809,35 7.035,89 305,55 940,61  268,48 589,92 - 278,99 - - - 76,86 - 1.002,19 -  

TOTAIS 1.514.857,12 2.704.911,93 250.541,41 764.575,20 12.833,15 989.713,76 1.474.779,46 1.437.643,21 233.673,54 6.935,09 12.833,15 12.853,34 960.239,00 886.446,17 2.427.921,14 2.434.343,01 5.395.580,38 
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Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: agosto/2020  

ARRECADAÇÃO 
 

Folha de pagamentos 
 
Patrocinadoras 

 
Suplementações 

Assistidos 

 
Suplementações 

Pensionista 

 
Suplementações 

Aux. Doença 

 
Pecúlio por 

Morte 

 
Total de 

Pagamentos 

Portobras 317.289,14 284.365,77 - 2.963,28 604.618,19 
Portus 117.734,25 10.046,86 - - 127.781,11 
CDC 455.109,39 79.940,08 - - 535.049,47 
CODERN 84.272,72 32.310,97 - - 116.583,69 
CODERN/APMC 122.384,49 41.375,45 - - 163.759,94 
CODERN/APC 14.702,96 7.993,46 - - 22.696,42 
CODERN/AREIA 
BRANCA 112.579,23 17.578,89 - - 130.158,12 

CODERN/APR 119.134,98 23.743,56 - - 142.878,54 
CODEBA 748.369,90 188.640,34 10.300,04 - 947.310,28 
CDP 469.574,88 89.780,49 16.009,19 17.396,23 592.760,79 
CDRJ 2.099.622,68 870.362,11 42.434,25 47.019,46 3.059.438,50 
CODESA 1.220.126,43 247.697,15 12.857,86 120.984,80 1.601.666,24 
CODESP 8.520.068,35 2.138.340,18 13.685,23 209.669,83 10.881.763,59 
SPI 193.137,13 12.403,48 - - 205.540,61 
CODOMAR 199.982,49 60.552,74 - - 260.535,23 
EMAP 8.010,06 - - - 8.010,06 
SNPH 60.725,58 23.206,34 - - 83.931,92 
PR 89.101,84 7.567,01 - - 96.668,85 
Docas PB 38.093,51 5.092,54 - - 43.186,05 
TOTAIS 14.990.020,01 4.140.997,42 95.286,57 398.033,60 19.624.337,60 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

 
TCF 

Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

 
Patrocinadoras 

 
Contribuições 

Normais 

 
Contribuições 
Extraordinária 

 
Contribuições 

Normais 

 
Contribuições 
Extraordinária 

 
Contribuições 

Normais 

Contribuição 
Ativos 

(com auto parcial e  
total)  

 
Devido 

 
Pago 

 
Devido 

 
Pago 

 
Devido 

 
Pago 

 
Devido 

 
Pago 

 
Devido 

 
Pago 

Portobras 36.549,29 58.603,33 17.034,83 51.911,72 - -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67 - 2.584,03 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83 - - 2.583,61 2.583,61 20.001,27 20.001,27 51.125,12 
CDC 45.511,02 84.058,78 4.796,44 14.764,98 - 7.386,56 45.511,02 45.511,02 4.796,44 - - - 7.386,56 7.386,56 77.316,33 77.316,33 198.221,97 
CODERN 8.427,31 15.565,17 1.938,65 5.967,87  14.335,02 8.427,31 - 1.938,65 - - - 14.335,02 - 14.316,67 15.565,17 33.122,36 
CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.482,55 7.642,09  51.494,87 12.238,49 12.238,49 2.482,55 - - - 51.494,87 51.494,87 20.791,30 20.791,30 203.227,46 
CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 479,60 1.476,42  - 1.470,29 - 479,60 - - - - - 2.497,82 -  

CODERN/AREIA 
BRANCA 11.257,93 20.793,40 1.054,74 3.246,88 

 
6.929,93 11.257,93 - 1.054,74 - - - 6.772,76 - 19.125,54 20.793,40 29.486,97 

CODERN/APR 11.913,54 22.004,23 1.424,61 4.385,44  - 11.913,54 - 1.424,61  - - - - 20.239,25 -  

CODEBA 74.839,92 138.223,88 11.318,47 34.842,06 2.684,22 101.253,99 74.839,92 74.839,92 11.318,47 - 2.684,22 2.684,22 96.807,15 96.807,64 127.136,79 127.136,79 493.437,04 
CDP 48.476,95 86.729,20 5.386,85 16.582,51 3.298,48 76.374,58 48.476,95 48.476,95 5.386,85 - 3.298,48 3.298,48 76.250,82 76.250,82 79.772,56 79.772,56 310.379,78 
CDRJ 215.530,14 374.420,93 52.221,90 159.452,93 7.553,05 259.851,90 215.530,14 215.530,14 52.221,90 - 7.553,05 7.553,05 253.077,95 252.966,16 344.388,22 374.420,93  

CODESA 123.666,53 216.986,66 14.799,66 43.951,35 2.028,78 63.014,35 123.666,53 122.018,99 14.799,66 - 2.028,78 2.028,78 63.014,35 64.543,77 199.581,92 199.581,92 651.386,02 
CODESP 862.117,19 1.573.751,38 128.300,67 394.898,88 2.290,05 305.039,56 862.117,19 860.640,58 128.300,67 - 2.290,05 - 296.642,43 296.642,43 1.447.519,05 1.442.314,20 3.714.770,99 
SPI 21.652,75 35.672,44 744,21 2.290,94 - 7.084,57 21.652,75 19.313,76 744,21 744,21 - - 7.084,57 7.084,57 32.811,11 35.672,44 96.551,57 
CODOMAR 19.998,33 36.936,84 3.633,18 11.184,17 - - 19.998,33 19.998,33 3.633,18 3.633,18 - - - - 33.974,10 33.974,10  

EMAP 801,01 1.479,46 - - - 9.566,09 801,01 801,01 - - - - 9.555,29 9.555,29 1.360,79 1.360,79  

SNPH 6.072,56 11.216,02 1.392,36 4.286,23 - 61,64 6.072,56 6.072,56 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37  

PR 8.910,21 16.457,09 454,01 1.397,62 - 3.819,23 8.910,21 8.910,21 454,01 454,01 - - 3.258,61 3.258,61 15.137,05 16.457,09 42.819,41 
Docas PB 3.809,35 7.035,89 305,55 940,61 - 268,48 1.291,22 - 278,99 - - - 76,86 - 2.193,60 -  

TOTAIS 1.525.016,25 2.747.000,27 248.371,11 761.078,37 17.854,58 909.064,80 1.485.948,83 1.446.125,40 231.309,72 6.826,59 17.854,58 15.564,53 888.340,85 868.574,33 2.468.479,74 2.475.474,66 5.824.528,70 

 

Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: setembro/2020  

ARRECADAÇÃO 
 

Folha de pagamentos 
Patrocinadoras 

Suplementações 
Assistidos 

Suplementações 
Pensionista 

Suplementações Aux. 
Doença 

Pecúlio por 
Morte 

Total de 
Pagamentos 

Portobras 317.289,14 277.714,66   595.003,80 
Portus 117.734,25 10.046,86   127.781,11 
CDC 452.976,94 79.940,08   532.917,02 
CODERN 84.272,72 32.310,97   116.583,69 
CODERN/APMC 122.384,49 41.375,45   163.759,94 
CODERN/APC 14.702,96 7.726,34   22.429,30 
CODERN/AREIA BRANCA 112.579,23 17.578,89   130.158,12 
CODERN/APR 119.134,98 23.743,56   142.878,54 
CODEBA 804.521,09 187.551,82 5.095,52  997.168,43 
CDP 464.545,41 85.449,17 13.625,34  563.619,92 
CDRJ 2.023.500,32 869.244,61 22.676,22 67.000,28 2.982.421,43 
CODESA 1.158.991,36 232.124,99 10.027,96  1.401.144,31 
CODESP 8.923.875,99 2.165.003,13 13.685,23 262.173,80 11.364.738,15 
SPI 193.137,13 12.403,48   205.540,61 
CODOMAR 197.052,03 60.552,74   257.604,77 
EMAP 8.010,06    8.010,06 
SNPH 60.725,58 23.206,34 - - 83.931,92 
PR 88.245,17 7.464,22   95.709,39 
Docas PB 38.093,51 5.092,54   43.186,05 
TOTAIS 15.301.772,36 4.138.529,85 65.110,27 329.174,08 19.834.586,56 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

TCF Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

Patrocinadoras 
Contribuições 

Normais 
Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuição Ativos 
(com auto parcial e  total)  Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

Portobras 36.472,79 58.603,33 16.662,93 51.294,31  -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67  2.833,23 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83 - - 2.832,81 2.832,81 20.001,27 20.001,27 51.309,18 
CDC 45.297,77 83.664,92 4.796,44 14.764,98  3.556,10 45.297,77 45.297,77 4.796,44 - - - 3.556,10 3.556,10 76.954,06 76.954,06 198.935,57 
CODERN 8.427,31 15.565,17 1.938,65 5.967,87  14.035,93 8.427,31 - 1.938,65 - - - 14.035,93 - 14.316,67 10.568,17 74.713,03 
CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.482,55 7.642,09  49.803,11 12.238,49 12.238,49 2.482,55 - - - 49.803,11 49.803,11 20.791,30 20.791,30 172.119,51 
CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 463,58 1.427,07  - 1.470,29 - 463,58 - - - - - 2.497,82 -  

CODERN/AREIA BRANCA 11.257,93 20.793,40 1.054,74 3.246,88  3.376,53 11.257,93 - 1.054,74 - - - 3.342,72 - 19.125,54 14.121,96 66.512,82 
CODERN/APR 11.913,54 22.004,23 1.424,61 4.385,44  - 11.913,54 - 1.424,61 - - - - - 20.239,25 -  

CODEBA 80.452,33 140.007,52 11.253,16 34.641,00 1.332,01 100.093,64 80.452,33 80.452,33 11.253,16 - 1.332,01 1.332,01 96.345,54 96.346,06 128.777,36 128.777,36 495.213,41 
CDP 46.454,57 85.801,62 5.126,97 15.782,51 2.814,56 76.978,47 46.454,57 46.454,57 5.126,97 - 2.814,56 2.814,56 76.885,17 76.885,17 78.919,38 78.919,38 311.497,14 
CDRJ 224.566,66 381.527,02 52.131,42 159.492,21 3.530,33 246.550,61 224.566,66 205.077,60 52.131,42 - 3.530,33 3.530,33 242.007,35 242.007,35 341.754,96 341.754,96  

CODESA 115.899,50 214.065,76 13.927,54 42.873,67 1.747,85 67.167,92 115.899,50 115.899,50 13.927,54 - 1.747,85 1.747,85 67.167,92 67.167,92 196.895,31 196.895,31 653.731,01 
CODESP 893.124,75 1.647.494,64 129.888,92 395.670,67 2.290,05 310.647,48 893.124,75 893.124,75 129.888,92 - 2.290,05 2.290,05 303.041,98 303.041,98 1.515.347,29 1.514.205,41 3.728.144,17 
SPI 21.652,75 35.672,44 744,21 2.290,94  7.056,61 21.652,75 19.313,76 744,21 744,21 - - 7.056,61 7.056,61 32.811,11 37.963,38 94.348,47 
CODOMAR 19.705,28 36.395,58 3.633,18 11.184,17  - 19.705,28 19.705,28 3.633,18 3.633,18 - - - - 33.476,25 33.476,25  

EMAP 801,01 1.479,46    9.566,09 801,01 801,01 - - - - 9.555,29 9.555,29 1.360,79 1.360,79  

SNPH 6.072,56 11.216,02 1.392,36 4.286,23  57,26 6.072,56 6.072,56 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37  

PR 8.824,54 16.298,86 447,84 1.378,63  3.877,14 8.824,54 8.824,54 447,84 447,84 - - 3.316,52 3.316,52 14.991,51 16.298,86 42.973,56 
Docas PB 3.809,35 7.035,89 305,55 940,61  268,48 1.291,22 - 278,99 - - - 76,86 - 2.193,60 -  

TOTAIS 1.560.214,86 2.824.691,43 248.277,48 759.124,95 11.714,80 895.868,60 1.521.223,94 1.465.035,60 231.587,99 6.820,42 11.714,80 11.714,80 879.023,91 861.568,92 2.530.769,85 2.502.404,84 5.889.497,86 

 

Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: outubro/2020  

ARRECADAÇÃO 
 

Folha de pagamentos 
Patrocinadoras 

Suplementações 
Assistidos 

Suplementações 
Pensionista 

Suplementações 
Aux. Doença 

Pecúlio por 
Morte 

Total de 
Pagamentos 

Portobras 315.101,02 299.400,71 - 64.850,29 679.352,02 
Portus 117.734,25 10.046,86 - - 127.781,11 
CDC 452.976,94 79.940,08 - - 532.917,02 
CODERN 84.272,72 32.310,97 - - 116.583,69 
CODERN/APMC 122.384,49 41.375,45 - - 163.759,94 
CODERN/APC 14.702,96 7.726,34 - - 22.429,30 
CODERN/AREIA BRANCA 110.226,58 17.578,89 - - 127.805,47 
CODERN/APR 118.332,05 23.743,56 - - 142.075,61 
CODEBA 749.865,84 190.544,17 5.095,52 - 945.505,53 
CDP 464.545,41 96.089,85 13.625,34 - 574.260,60 
CDRJ 2.147.492,08 902.545,84 23.558,96 221.905,06 3.295.501,94 
CODESA 1.158.062,43 232.124,99 9.603,42 11.257,93 1.411.048,77 
CODESP 8.944.432,77 2.218.984,03 13.685,23 246.241,60 11.423.343,63 
SPI 193.137,13 12.403,48 - - 205.540,61 
CODOMAR 197.052,03 60.552,74 - - 257.604,77 
EMAP 8.010,06 - - - 8.010,06 
SNPH 60.725,58 23.206,34 - - 83.931,92 
PR 88.245,17 7.464,22 - - 95.709,39 
Docas PB 38.093,51 5.092,54 - - 43.186,05 
TOTAIS 15.385.393,02 4.261.131,06 65.568,47 544.254,88 20.256.347,43 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

TCF Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

Patrocinadoras Contribuições Normais 
Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Extraordinária Contribuições Normais 

Contribuição 
Ativos Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

Portobras 36.338,37 58.221,24 17.920,55 52.824,26 - -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67 - 2.702,61 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83 - - 2.702,19 2.702,19 20.001,27 20.001,27 R$ 51.755,56 
CDC 45.297,77 83.664,92 4.796,44 14.764,98 - 4.829,06 45.297,77 45.297,77 4.796,44 - - - 4.829,06 4.829,06 76.954,06 76.954,06 R$          200.666,31 
CODERN 8.427,31 15.565,17 1.938,65 5.967,87 - 14.389,82 8.427,31 - 1.938,65 - - - 14.389,82 - 14.316,67 14.316,67 R$ 75.363,03 
CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.482,55 7.642,09 - 56.225,63 12.238,49 12.238,49 2.482,55 - - - 56.225,63 56.225,63 20.791,30 20.791,30 R$          173.616,95 
CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 463,58 1.427,07 - - 1.470,29 - 463,58 - - - - - 2.497,82 - - 
CODERN/AREIA BRANCA 11.022,66 20.358,87 1.054,74 3.246,88 - 3.678,30 11.022,66 - 1.054,74 - - - 3.672,21 - 18.725,86 19.125,54 R$ 67.091,48 
CODERN/APR 11.833,25 21.855,93 1.424,61 4.385,44 - - 11.833,25 - 1.424,61 - - - - - 20.102,84 - - 
CODEBA 74.986,81 138.500,18 11.432,71 35.193,69 1.332,01 112.050,36 74.986,81 74.986,81 11.432,71 - 1.332,01 1.332,01 112.050,36 112.050,36 127.390,93 127.390,93 R$          499.521,77 
CDP 46.537,85 85.801,62 5.765,22 16.587,26 2.814,56 77.370,11 46.537,85 46.537,85 5.765,22 - 2.814,56 2.814,56 77.250,04 77.250,04 78.919,38 78.919,38 R$          314.207,17 
CDRJ 221.173,22 393.972,05 53.972,99 161.976,81 4.055,65 242.418,17 221.173,22 221.173,22 53.972,99 - 4.055,65 4.055,65 241.737,54 241.737,54 361.421,96 331.749,05 - 
CODESA 115.806,42 213.894,19 13.927,54 42.873,67 1.704,47 69.317,95 115.806,42 115.806,42 13.927,54 - 1.704,47 1.704,47 69.317,95 69.317,95 196.737,50 196.737,50 R$          659.418,47 
CODESP 895.843,30 1.652.036,89 133.139,21 404.233,67 2.290,05 358.004,24 895.843,30 896.649,53 133.139,21 - 2.290,05 2.290,05 357.336,91 357.336,91 1.519.525,20 1.518.401,32 R$       3.760.579,02 
SPI 21.652,75 35.672,44 744,21 2.290,94 - 7.022,00 21.652,75 19.313,76 744,21 744,21 - - 7.022,00 7.022,00 32.811,11 37.963,38 R$ 95.169,30 
CODOMAR 19.705,28 36.395,58 3.633,18 11.184,17 - - 19.705,28 19.705,28 3.633,18 3.633,18 - - - - 33.476,25 33.476,25 - 
EMAP 801,01 1.479,46 - - - 9.863,84 801,01 801,01 - - - - 9.853,04 9.853,04 1.360,79 1.360,79 - 
SNPH 6.072,56 11.216,02 1.392,36 4.286,23 - - 6.072,56 6.072,56 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37 - 
PR 8.824,54 16.298,86 447,84 1.378,63 - 3.996,07 8.824,54 8.824,54 447,84 447,84 - - 3.996,07 3.996,07 14.991,51 16.298,86 R$ 43.347,43 
Docas PB 3.809,35 7.035,89 305,55 940,61 - 76,86 1.291,22 - 278,99 - - - 76,86 - 2.193,60 - - 
TOTAIS 1.553.614,67 2.839.034,88 255.444,76 773.059,94 12.196,74 961.945,02 1.514.758,17 1.479.180,68 237.497,65 6.820,42 12.196,74 12.196,74 960.459,68 942.320,79 2.552.534,43 2.503.802,68 5.940.736,50 

 



68 
 

 

 

 

 

  

Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: novembro/2020  

ARRECADAÇÃO 
 

Folha de pagamentos 
Patrocinadoras 

Suplementações 
Assistidos 

Suplementações 
Pensionista 

Suplementações Aux. 
Doença 

Pecúlio por 
Morte 

Total de 
Pagamentos 

Portobras 305.680,02 272.893,65 - - 578.573,67 
Portus 117.718,41 10.040,79 - - 127.759,20 
CDC 444.000,70 79.816,47 - - 523.817,17 
CODERN 84.085,81 31.902,47 - - 115.988,28 
CODERN/APMC 122.048,10 41.183,50 - - 163.231,60 
CODERN/APC 14.525,80 7.685,24 - - 22.211,04 
CODERN/AREIA BRANCA 110.168,86 17.548,82 - - 127.717,68 
CODERN/APR 112.736,24 23.670,42 - - 136.406,66 
CODEBA 745.847,48 236.735,30 5.210,62 27.651,24 1.015.444,64 
CDP 494.047,94 85.791,47 13.625,34 - 593.464,75 
CDRJ 2.207.293,92 893.876,55 80.833,90 89.182,76 3.271.187,13 
CODESA 1.153.341,45 235.682,38 9.500,50 18.289,89 1.416.814,22 
CODESP 9.092.723,68 2.268.496,56 13.685,23 411.596,19 11.786.501,66 
SPI 193.110,94 12.403,48 - - 205.514,42 
CODOMAR 196.152,70 77.884,80 - 85.328,96 359.366,46 
EMAP 8.010,06 - - - 8.010,06 
SNPH 60.725,58 23.206,34 - - 83.931,92 
PR 88.245,17 7.464,22 - - 95.709,39 
Docas PB 38.093,51 5.092,54 - - 43.186,05 
TOTAIS 15.588.556,37 4.331.375,00 122.855,59 632.049,04 20.674.836,00 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

TCF Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

Patrocinadoras 
Contribuições 

Normais 
Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais Contribuição Ativos Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

Portobras 35.383,80 56.592,00 16.408,38 50.510,70 - -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67 - 2.902,73 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83 - - 2.902,31 2.902,31 20.001,27 20.001,27 R$ 52.216,19 
CDC 44.516,86 82.222,57 4.796,44 14.764,98 - 3.062,47 44.516,86 44.516,86 4.796,44 - - - 3.062,47 3.062,47 75.627,41 75.627,41 R$          202.452,24 
CODERN 8.427,31 15.565,17 1.916,47 5.899,59 - 14.052,81 8.427,31 - 1.916,47 - - - 14.052,81 - 14.316,67 14.316,67 R$ 76.033,76 
CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.476,71 7.624,15 - 56.877,34 12.238,49 12.238,49 2.476,71 - - - 56.877,34 56.888,54  20.791,30 R$          175.162,14 
CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 463,58 1.427,07 - - 1.470,29 - 463,58 - - - - - 2.497,82 - - 
CODERN/AREIA BRANCA 11.022,66 20.358,87 1.054,74 3.246,88 - 3.427,47 11.022,66 - 1.054,74 - - - 3.420,99 - 18.725,86 18.293,33 R$ 67.688,59 
CODERN/APR 11.314,93 20.898,60 1.424,61 4.385,44 - - 11.314,93 - 1.424,61 - - - - - 19.222,30 - - 
CODEBA 74.825,45 138.088,97 14.177,21 40.756,81 1.535,77 98.278,39 74.825,45 74.825,45 14.177,21 - 1.535,77 1.535,77 98.278,39 98.278,92 127.012,70 127.012,70 R$          503.967,51 
CDP 53.812,67 91.489,89 5.179,26 15.943,46 2.814,56 74.723,14 53.812,67 53.812,67 5.179,26 - 2.814,56 2.814,56 74.585,75 74.585,75 84.151,39 84.151,39 R$          317.003,61 
CDRJ 229.234,11 359.832,08 53.831,59 162.793,34 14.193,14 249.723,47 229.234,11 229.234,11 53.831,59 - 14.193,14 14.193,14 248.883,67 248.883,67 359.832,08 329.799,37 - 
CODESA 115.522,54 213.255,02 14.205,22 43.648,87 1.672,46 67.514,11 115.522,54 115.522,54 14.205,22 - 1.672,46 1.672,46 67.514,11 67.514,11 196.149,60 196.149,60 R$          665.287,30 
CODESP 911.686,14 1.682.210,65 136.764,89 413.375,81 2.290,05 372.503,63 911.686,14 910.373,73 136.764,89 - 2.290,05 2.290,05 372.017,67 358.290,95 1.547.278,69 1.546.136,81 R$      3.794.048,17 
SPI 21.652,75 35.672,44 744,21 2.290,94 - 6.798,02 21.652,75 19.313,76 744,21 744,21 - - 6.798,02 6.798,02 32.811,11 32.811,11 R$ 96.016,31 
CODOMAR 20.089,61 36.395,58 4.919,77 14.668,91 - - 20.089,61 20.089,61 4.919,77 4.919,77 - - - - 33.476,25 33.476,25 - 
EMAP 801,01 1.479,46 - - - 9.579,22 801,01 801,01 - - - - 9.568,42 9.568,42 1.360,79 1.360,79 - 
SNPH 6.072,56 11.216,02 1.392,36 4.286,23 - - 6.072,56 6.072,56 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37 - 
PR 8.824,54 16.298,86 447,84 1.378,63 - 3.138,70 8.824,54 8.824,54 447,84 447,84 - - 3.138,70 3.138,70 14.991,51 16.298,86 43.733,22 
Docas PB 3.809,35 7.035,89 305,55 940,61 - 76,86 1.291,22 - 278,99 - - - 76,86 - 2.193,60 - - 
TOTAIS 1.582.478,51 2.835.677,64 261.111,66 789.798,09 22.505,98 962.658,36 1.544.576,58 1.507.398,77 244.676,72 8.107,01 22.505,98 22.505,98 961.177,51 929.911,86 2.559.965,42 2.526.543,23 5.993.609,04 

 

Desembolso das Folhas de Pagamento de Benefícios Segregado por Patrocinadora: dezembro/2020  

ARRECADAÇÃO 
 

Folha de pagamentos 
Patrocinadoras 

Suplementações 
Assistidos 

Suplementações 
Pensionista 

Suplementações 
Aux. Doença 

Pecúlio por 
Morte Total de Pagamentos 

Portobras 306.399,40 289.851,14 - 25.482,19 621.732,73 
Portus 117.734,25 10.046,86 - - 127.781,11 
CDC 445.167,81 123.374,41 - 52.194,43 620.736,65 
CODERN 150.475,45 31.941,31 - - 182.416,76 
CODERN/APMC 122.384,49 41.011,32 - - 163.395,81 
CODERN/APC 14.702,96 7.726,34 - 25.562,33 47.991,63 
CODERN/AREIA BRANCA 117.216,82 17.578,89 - - 134.795,71 
CODERN/APR 113.148,90 23.743,56 - - 136.892,46 
CODEBA 766.162,02 234.085,30 3.260,47 36.319,70 1.039.827,49 
CDP 657.229,38 155.799,30 13.625,34 148.450,61 975.104,63 
CDRJ 2.284.300,66 1.083.997,34 68.182,01 456.451,84 3.892.931,85 
CODESA 1.227.723,52 239.715,13 11.264,78 25.585,83 1.504.289,26 
CODESP 10.459.576,58 2.507.608,15 11.249,01 1.117.136,26 14.095.570,00 
SPI 193.137,13 12.403,48 - - 205.540,61 
CODOMAR 197.052,03 63.697,27 - - 260.749,30 
EMAP 8.010,06 - - - 8.010,06 
SNPH 60.725,58 23.206,34 - - 83.931,92 
PR 88.245,17 7.464,22 - - 95.709,39 
Docas PB 65.760,79 5.092,54 - - 70.853,33 
TOTAIS 17.395.153,00 4.878.342,90 107.581,61 1.887.183,19 24.268.260,70 

 

  PARIDADE CONTRIB NORMAL PARIDADE CONTRIB EXTRA  

TCF Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos 

Patrocinadoras 
Contribuições 

Normais 
Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuições 
Extraordinária 

Contribuições 
Normais 

Contribuição 
Ativos Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

Portobras 35.728,34 56.592,00 17.391,08 53.097,27 - -            

Portus 11.773,44 21.745,50 602,83 1.855,67 - 5.404,80 11.773,44 11.773,44 602,83 602,83 - - 5.404,38 5.404,38 20.001,27 20.001,27 R$ 52.712,24 
CDC 44.516,86 82.222,57 7.402,49 19.856,22 - 7.313,75 44.516,86 44.516,86 7.402,49 - - - 7.313,75 7.313,75 75.627,41 75.627,41 R$          204.375,54 
CODERN 17.079,81 27.792,80 1.916,47 5.899,59 - 30.324,88 17.079,81 - 1.916,47 - - - 30.324,88 - 25.563,50 21.977,22 R$ 76.756,08 
CODERN/APMC 12.238,49 22.604,43 2.460,69 7.574,83 - 104.970,53 12.238,49 12.238,49 2.460,69 - - - 104.970,53 104.970,53 20.791,30 20.791,30 R$          176.826,18 
CODERN/APC 1.470,29 2.715,64 463,58 1.427,07 - - 1.470,29 - 463,58 - - - - - 2.497,82 - - 
CODERN/AREIA BRANCA 11.903,66 21.649,96 1.054,74 3.246,88 - 8.315,83 11.903,66 - 1.054,74 - - - 8.312,88 - 19.913,39 19.913,39 R$ 68.331,63 
CODERN/APR 11.314,93 20.898,60 1.424,61 4.385,44 - - 11.314,93 - 1.424,61 - - - - - 19.222,30 - - 
CODEBA 76.969,55 141.510,08 13.860,46 41.347,22 855,48 184.248,94 76.969,55 76.662,03 13.860,46 - 855,48 855,48 184.248,94 184.301,24 130.159,40 130.159,40 R$          508.755,21 
CDP 83.546,07 120.219,70 9.344,15 21.283,48 2.814,56 141.497,78 83.546,07 78.660,11 9.344,15 - 2.814,56 2.814,56 141.381,38 145.381,38 110.576,75 107.601,05 R$          320.015,15 
CDRJ 255.249,48 416.275,28 64.898,95 187.910,46 11.516,13 520.712,99 255.249,48 208.059,18 64.898,95 - 11.516,13 8.654,98 519.054,51 519.054,51 382.885,38 351.253,57 R$     28.800.000,00 
CODESA 143.948,77 226.760,59 14.363,15 44.074,64 2.031,11 129.059,95 143.948,77 123.350,61 14.363,15 - 2.031,11 2.031,11 129.059,95 129.059,95 208.571,88 200.778,63 R$          671.607,53 
CODESP 1.156.137,52 1.929.759,68 150.184,09 455.554,37 1.800,59 517.544,19 1.156.137,52 1.154.411,31 150.184,09 - 1.800,59 1.800,59 517.224,52 517.209,30 1.774.971,54 1.773.829,66 R$       3.830.091,63 
SPI 21.652,75 35.672,44 744,21 2.290,94 - 13.896,77 21.652,75 19.313,76 744,21 744,21 - - 13.896,77 13.896,77 32.811,11 32.811,11 R$ 96.928,47 
CODOMAR 19.705,28 36.395,58 3.821,85 11.764,96 - - 19.705,28 19.705,28 3.821,85 3.821,85 - - - - 33.476,25 33.476,25 - 
EMAP 801,01 1.479,46 - - - 18.908,57 801,01 801,01 - - - - 18.898,15 18.898,15 1.360,79 1.360,79 - 
SNPH 6.072,56 11.216,02 1.392,36 4.286,23 - - 6.072,56 6.072,56 1.392,36 1.392,36 - - - - 10.316,37 10.316,37 - 
PR 8.824,54 16.298,86 447,84 1.378,63 - 5.904,76 8.824,54 8.824,54 447,84 447,84 - - 5.904,76 5.904,76 14.991,51 16.298,86 44.148,68 
Docas PB 6.576,10 8.398,16 305,55 940,61 - 153,72 4.057,97 - 278,99 - - - 153,72 - 3.446,60 - - 
TOTAIS 1.925.509,45 3.200.207,35 292.079,10 868.174,51 19.017,87 1.688.257,46 1.887.262,98 1.764.389,18 274.661,46 7.009,09 19.017,87 16.156,72 1.686.149,12 1.651.394,72 2.887.184,58 2.816.196,29 34.850.548,34 
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ANEXO 6 
Contribuições Normais e Extraordinárias de Assistidos: Arrecadação vs Valor Calculado pela PREVUE 
 

 
 
Nota: Valores expressos em reais. As células em amarelo representam diferenças superiores a R$ 2,00. 
 

Patrocinadoras Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias
Portobras 5.172,92 0,03 0,04 0,41 4.743,87 0,02 0,04 0,41 4.820,38 0,03 -27,12 -610,64 4.743,88 0,03 0,05 0,41
Portus 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,01 -0,02 0,02 0,01
CDC 0,08 0,07 0,04 0,05 0,08 0,07 0,04 0,05 0,08 0,08 0,04 0,05 0,08 0,08 0,04 0,05
CODERN 0,04 -0,00 -0,01 0,03 0,04 -0,00 -0,01 0,03 0,04 -0,00 -0,01 0,03 0,04 -0,00 -0,01 0,03
CODERN/APMC 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 0,04
CODERN/APC -0,01 0,00 -0,01 0,03 -0,01 0,00 -0,01 0,03 -0,01 0,00 -0,01 0,03 -0,01 0,00 -0,00 0,02
CODERN/AREIA BRANCA 0,01 0,02 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,06
CODERN/APR 0,04 -0,00 -0,00 0,00 0,04 -0,00 -0,00 0,00 0,04 -0,00 -0,00 0,00 0,04 -0,00 -0,00 0,00
CODEBA 20,42 -0,04 0,05 0,20 0,24 -0,04 0,00 -918,74 2,93 -0,04 0,05 0,19 0,22 -8.587,53 0,05 0,18
CDP 5.396,04 -1.870,87 0,01 0,06 0,02 0,08 0,02 0,06 1.519,46 -1,28 0,02 0,05 0,03 0,08 0,02 0,05
CDRJ 19,63 -0,10 0,17 0,26 10.299,41 -0,11 0,16 0,25 5.567,87 -13.379,38 0,17 -1.302,95 22.216,63 7.786,51 -23,26 -1.057,27 
CODESA 64,06 -8.236,12 0,04 0,17 5.171,41 -15.737,56 0,04 0,17 1.653,89 -8.370,69 -62,17 -1.798,31 0,36 0,06 0,04 0,18
CODESP 0,57 -6.562,67 0,27 -52,50 6.073,55 -24.416,08 0,75 -5.754,01 10.110,35 94,76 0,26 -52,55 737,15 -745,26 -11,27 -4.205,41 
SPI 2.771,05 0,01 0,00 0,02 2.339,04 0,01 0,00 0,02 2.339,04 0,01 0,00 0,02 2.339,04 0,01 0,00 0,02
CODOMAR 0,08 0,07 0,01 0,08 0,08 0,07 0,01 0,08 0,08 0,07 0,02 0,08 0,08 0,07 0,02 0,08
EMAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNPH 2,41 -480,36 -0,02 0,02 0,00 0,01 -0,02 0,02 0,00 0,01 -0,02 0,02 0,00 0,01 -0,02 0,02
PR 0,03 -0,02 -0,00 -0,01 0,03 -0,02 -0,00 -0,01 0,03 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 
Docas PB -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02
Total 13.447,44 -17.149,96 0,65 -51,05 28.627,87 -40.153,50 1,06 -6.671,50 26.014,25 -21.656,43 -88,74 -3.763,85 30.037,62 -1.545,92 -34,31 -5.261,51 

Junho Julho Agosto Setembro
Aposentados PensionistasAposentados Pensionistas Aposentados Pensionistas Aposentados Pensionistas
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Nota: Valores expressos em reais. As células em amarelo representam diferenças superiores a R$ 2,00. 
 
  

Patrocinadoras Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias Normais Extraordinárias
Portobras 4.828,27 22,08 -43,49 -2.475,05 4.815,80 132,90 34,76 107,24 5.088,40 0,03 0,01 -438,24 
Portus 0,01 -0,02 0,02 0,01 1,60 2,91 0,38 1,14 0,01 -0,02 0,02 0,01
CDC 0,08 0,08 0,04 0,05 116,79 215,64 7,45 22,88 0,08 0,08 0,03 -2.931,03 
CODERN 0,04 -0,00 -0,01 0,03 18,73 34,52 2,32 7,20 2.032,27 -0,02 -0,01 0,03
CODERN/APMC 0,04 0,01 0,02 0,04 33,68 62,15 5,70 17,56 0,04 0,01 0,01 0,04
CODERN/APC -0,01 0,00 -0,00 0,02 17,71 32,72 2,47 7,61 -0,01 0,00 -0,00 0,02
CODERN/AREIA BRANCA 0,00 0,02 0,01 0,06 5,77 10,68 1,81 5,61 181,98 0,01 0,01 0,06
CODERN/APR 0,04 0,00 -0,00 0,00 41,31 76,22 4,38 13,51 0,04 -0,00 -0,00 0,00
CODEBA 0,23 -0,04 0,06 0,18 240,70 330,94 -26,91 -2.968,20 353,35 -0,05 -184,66 -1.888,33 
CDP 83,31 0,08 -0,17 -1.160,54 4.407,88 239,24 31,77 97,78 17.823,13 -1.170,57 -3,81 -7.492,65 
CDRJ 6.424,01 -2.669,74 -179,76 -4.723,41 8.504,72 -47.855,11 199,00 -2.305,66 26.819,41 -5.635,05 -140,89 -12.303,85 
CODESA 0,18 0,06 0,04 0,18 188,39 232,85 64,28 118,33 21.176,42 0,06 -19,76 -200,74 
CODESP 1.400,02 0,16 0,17 -5.612,68 2.413,77 2.784,59 655,10 -5.615,50 110.179,86 -2.124,11 -272,40 -7.600,86 
SPI 2.339,04 0,01 0,00 0,02 2.341,66 4,85 0,00 0,02 2.339,04 0,01 0,00 0,02
CODOMAR 0,08 0,07 0,02 0,08 474,34 166,18 246,68 283,59 0,08 0,07 0,01 0,07
EMAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNPH 0,00 0,01 -0,02 0,02 0,00 0,01 -0,02 0,02 0,00 0,01 -0,02 0,02
PR 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 
Docas PB -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 -0,00 0,02 0,02 -3.747,86 -0,00 0,02
Total 15.075,37 -2.647,21 -223,10 -13.970,97 23.622,87 -43.528,72 1.229,16 -10.206,87 185.994,15 -12.677,41 -621,47 -32.855,42 

Dezembro
Aposentados Pensionistas

Outubro Novembro
Aposentados Pensionistas Aposentados Pensionistas
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ANEXO 7 
Paridade dos Patrocinadores na Arrecadação de Contribuições Normais e Extraordinárias 
 

 

 

 

 

 

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

Patrocinadoras Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS
Portobras 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Portus 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CDC 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 102,2% 97,6% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4%
CODERN 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 108,7% 38,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 108,7% 39,9%
CODERN/APMC 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 108,7% 40,6% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1%
CODERN/APC 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
CODERN/AREIA BRANCA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 108,7% 53,5% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 108,7% 54,4%
CODERN/APR 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
CODEBA 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 108,7% 99,9% 100,0% 0,0% 103,1% 100,0% 91,2% 92,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4%
CDP 100,6% 0,0% 139,2% 96,3% 102,6% 97,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 108,7% 100,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5%
CDRJ 100,0% 0,0% 100,0% 99,9% 100,0% 93,9% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 108,7% 97,4% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 108,7% 97,4%
CODESA 100,0% 0,0% 100,0% 99,8% 100,0% 96,5% 99,8% 0,0% 100,0% 99,8% 100,0% 96,6% 98,7% 0,0% 100,0% 102,4% 100,0% 96,3%
CODESP 99,9% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 95,2% 99,9% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 95,1% 99,8% 0,0% 0,0% 100,0% 99,6% 95,0%
SPI 87,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 100,8%
CODOMAR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
EMAP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
SNPH 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 104,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 104,8%
Docas PB 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 96,6% 2,7% 108,4% 92,3% 97,3% 91,8% 97,5% 3,0% 100,2% 92,3% 100,3% 93,5% 97,3% 3,0% 87,2% 97,8% 100,3% 94,5%

PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL

Junho Julho Agosto

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

Patrocinadoras Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS
Portobras 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Portus 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CDC 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,3% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,3%
CODERN 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 73,8% 27,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 36,6% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 37,0%
CODERN/APMC 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,3% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 125,6%
CODERN/APC 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
CODERN/AREIA BRANCA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 73,8% 40,6% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 102,1% 55,5% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 97,7% 53,5%
CODERN/APR 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
CODEBA 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,5%
CDP 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,3% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,7%
CDRJ 91,3% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 91,8% 90,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 91,7% 90,7%
CODESA 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4%
CODESP 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 95,4% 100,1% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 95,4% 99,9% 0,0% 100,0% 96,3% 99,9% 94,9%
SPI 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 115,7% 104,5% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 115,7% 104,5% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2%
CODOMAR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
EMAP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
SNPH 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 104,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 104,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 104,8%
Docas PB 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 96,3% 2,9% 100,0% 98,0% 98,9% 93,7% 97,7% 2,9% 100,0% 98,1% 98,1% 93,7% 97,6% 3,3% 100,0% 96,7% 98,7% 93,7%

PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL

Novembro

PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL

Setembro Outubro

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA

PARIDADE 
CONTRIBUIÇÃO

Patrocinadoras Assisitidos Pensionistas Aux. Doença Ativos Assisitidos TOTAIS
Portobras 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Portus 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CDC 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,5%
CODERN 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 86,0% 29,3%
CODERN/APMC 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,2%
CODERN/APC 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
CODERN/AREIA BRANCA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 48,4%
CODERN/APR 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
CODEBA 99,6% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,5%
CDP 94,2% 0,0% 100,0% 102,8% 97,3% 96,2%
CDRJ 81,5% 0,0% 75,2% 100,0% 91,7% 88,1%
CODESA 85,7% 0,0% 100,0% 100,0% 96,3% 91,4%
CODESP 99,9% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 95,7%
SPI 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6%
CODOMAR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
EMAP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
SNPH 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 108,7% 104,3%
Docas PB 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 93,5% 2,6% 85,0% 97,9% 97,5% 92,6%

Dezembro

PARIDADE CONTRIBUIÇÃO NORMAL
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Sumário Executivo 
 
Objetivo e Escopo do Trabalho 
 
Avaliar a conformidade dos processos de concessão de benefícios do Plano de 
Benefícios PORTUS I - PBP1, administrado pelo PORTUS, relativamente ao período 
de 2020. 
 
Origem da Demanda 
 
Conselho de Administração da ABEPH para atendimento à Resolução CGPAR n° 09, 
de 10 de maio de 2016. 
 
Principais Apontamentos 
 
Nesta auditoria identificamos os seguintes apontamentos principais: 
 
1. Dossiês de concessão de benefício com documentação insuficiente para análise; 
2. Cobertura parcial de sistemas; 
3. Documentação exigida foi entregue de forma insuficiente para a validação da 

concessão dos benefícios; 
4. Identificação de possíveis vulnerabilidades em Sistemas; 
5. Revisão da Política de Alçadas de Aprovação; 
6. Atualização dos Manuais do Processo de Concessão dos Benefícios; 
7. Atendimento a Recomendações de Auditoria Anterior. 
 
Conclusão 
 
Com base nas análises realizadas dos documentos encaminhados, não foi possível 
concluir que os benefícios concedidos, a partir da amostra analisada, ao longo do ano 
2020 foram calculados em conformidade com as regras do regulamento vigente.  
Também identificamos oportunidades de melhoria em processos e controles, conforme 
apontamentos reproduzidos acima de forma resumida.  
 
Benefícios 
 
O processo de auditoria visa assegurar a integridade dos processos de concessão, 
dos cálculos e valores dos benefícios. 
 
A melhoria dos controles e dos sistemas proporcionará a prevenção de erros e fraudes 
na concessão de benefícios, contribuindo para a sustentabilidade financeira, a 
eficiência operacional e redução do risco de judicialização do PORTUS. 
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Relatório Detalhado 
 
Introdução 
 
A PREVUE Consultoria Ltda. foi contratada pela ABEPH (Associação Brasileira de 
Entidades Portuários e Hidroviários) com o objetivo de realizar uma auditoria dos 
processos de concessão de benefícios dos participantes do Plano de Benefícios 
PORTUS I (PBP1) do ano de 2020, administrado pelo PORTUS - Instituto de 
Seguridade Social, conforme a resolução CGPAR Nº 9 de 10/05/2016. 
 
Histórico 
 
O PORTUS é uma entidade fechada de previdência que administra os planos de 
aposentadoria dos funcionários das empresas associadas à ABEPH e do próprio 
PORTUS. Em 31/12/2020 o PORTUS apresentou ativos líquidos de R$ 393 milhões, 
envolvendo 9.028 participantes ativos, assistidos e pensionistas. 
 
O Portus encontra-se em regime especial de intervenção desde 22/08/2011, decretado 
em função de sua situação econômico-financeira nos termos da Portaria nº 459 da 
Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC. 
 
O regulamento do Plano de Benefícios PORTUS 1 (PBP1) vigente, objeto desta 
auditoria, sofreu alterações durante o período de interesse dessa auditoria, portanto ao 
longo de 2020, porém, o regulamento vigente é de 25 de fevereiro de 2021. 
 
Na execução dos serviços também foram considerados os dispositivos legais vigentes 
e o referencial teórico complementar. Dentre esses documentos destacam-se: 
 
• Lei Complementar n° 108/2001 

Dispõe sobre a relação entre União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas e suas respectivas EFPCs, e dá outras providências; 

• Lei Complementar nº 109/2001 
Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras 
providências; 

• Resolução CGPC n° 07/2002 
Dispõe sobre a adequação das EFPCs patrocinadas pelas pessoas jurídicas de 
Direito Público à Lei Complementar n° 108, de 29 de maio de 2001, e dá outras 
providências; 

• Resolução CGPC n° 13/2004 
Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles 
internos a serem observados pelas EFPCs; 

• Resolução CGPC n° 29/2009 
Dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas 
pelas EFPCs e dá outras providências; 

• Resolução CGPAR nº 09, de 10 de maio de 2016; 
• Guias de Melhores Práticas emitidos pela PREVIC; 
• Manuais e procedimentos de concessão de benefícios do PORTUS; 
• Regulamento vigente do Plano de Benefícios PORTUS 1 e anteriores, se necessário; 
• Processos de concessão de benefícios do PORTUS. 
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De acordo com o Manual, o processo de concessão de benefícios é iniciado após o 
envio, pelo participante, de toda a documentação necessária, via correios, e segue 
para protocolo, que registra e inclui os documentos em um sistema específico 
(SICPRO), então ele é direcionado ao responsável no setor de seguridade.  
 
No setor de seguridade é feita análise da documentação e verificação de sua 
completude, após essa etapa, é realizada a atualização cadastral no sistema Atena. O 
Manual apresenta capturas de tela demonstrando a maneira em que é feito o 
procedimento dentro do sistema Atena. Após a validação de todos os documentos, o 
requerimento é liberado para a concessão do benefício, sendo realizada via sistema 
específico (SICPRO), para o concessor.  
 
Então, os dossiês físicos são guardados em um armário com a denominação de 
“Liberados para concessão” até que seja retirado para que o processo prossiga para 
um checklist de toda documentação anexada aos dossiês físicos.  
 
A pasta de trabalho “Folha de Pagamento de Benefícios” é segregada em ano, mês, 
forma de pagamento (concessão) e tipo de benefício, então, neste diretório é criada 
uma pasta de trabalho nomeada com as informações do participante, onde serão 
armazenadas todas as informações para a concessão do benefício. Importante 
ressaltar que ao verificarmos as capturas de tela do manual, entendemos que a 
PREVUE não recebeu as informações completas dos dossiês. 
 
A etapa de cálculo do benefício, em sua maior parte, é realizada via sistema Atena e 
sua conferência é realizada via planilha eletrônica. Porém, o manual demonstra 
situações em que há necessidade de realizar via planilha eletrônica, como o de cálculo 
do INSS. Não foram informadas as pessoas que têm acesso ao sistema, às pastas de 
trabalho e às planilhas de cálculo e se tais colaboradores podem alterar as fórmulas 
das planilhas ou os códigos dos sistemas. 
 
O manual de Folha de Pagamentos demonstra que o processo necessita de muita 
manipulação no arquivo e, portanto, carrega um elevado risco operacional. Os 
arquivos são exportados em formato de planilha eletrônica de maneira segregada e 
posteriormente são consolidados em um único arquivo no formato de planilha 
eletrônica. A checagem das contribuições é feita a partir de fórmula simples e o 
manual não demonstra os procedimentos de verificação nos meses de reajuste e 
atualização monetária dos valores. 
 
As movimentações mensais são verificadas a partir de chaves que necessitam ser 
criadas no próprio arquivo, exigindo a aplicação de fórmulas de buscas e filtros dentro 
de uma planilha eletrônica. Validações de outras informações, necessitam de criação 
de colunas, abas e elaboração de tabela dinâmica. Não foram informados os 
procedimentos em situações de óbito do participante assistido ou pensionista. 
Portanto, não identificamos os mecanismos de controle para suspender a concessão 
do benefício em caso de falecimento. 
 
Em nenhum documento enviado foram informadas as pessoas ou equipes que têm 
acesso aos sistemas e às pastas de trabalho virtuais ou físicas. O cronograma entre 
os processos de concessão de benefícios e folha de pagamentos, e a forma de 
comunicação também não foram informados. Portanto, não foi possível analisar se há 
uma ferramenta que gerencie o fluxo de trabalho das equipes. 
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É importante mencionar que a auditoria realizada em 2015 havia recomendado a 
elaboração de um Manual de Procedimentos, porém, a nossa conclusão é que ele 
ainda não foi finalizado. Os documentos recebidos referentes ao Manual de 
Concessão de Benefícios e da Folha de Pagamentos estão “em construção” conforme 
identificado no próprio nome do arquivo recebido, além disso, não está em papel 
timbrado e não possui a assinatura de responsável.  
 
Outra situação observada, está no documento de políticas de alçadas pois é limitado e 
genérico e cuja descrição reflete apenas a responsabilidade de cada área envolvida, 
sem que haja definição de responsáveis e atribuição de limites de valores para cada 
procedimento. 
 
Além disso, o formulário de solicitação de benefício está defasado, onde solicita 
documentos do INPS, instituto extinto em 1990, portanto, consideramos necessária a 
atualização deste documento. 
 
Objetivo 
 
A auditoria teve por objetivo avaliar o processo de gestão de riscos e a conformidade 
das atividades desenvolvidas pela entidade fechada de previdência complementar que 
administra o plano de aposentadoria das empresas associadas à ABEPH (PORTUS), 
denominado Plano de Benefícios PORTUS 1 – PBP1, em relação à alínea “b” do art. 
1º da Resolução CGPAR nº 09/2016, referente ao exercício de 2020, a fim de apontar 
eventuais desvios e vulnerabilidades, e verificar se a entidade cumpre os requisitos da 
referida Resolução. 
 
 
Escopo 
 
Esta auditoria teve por escopo o seguinte: 
 

• Avaliar se o processo de concessão de benefícios está aderente ao 
Regulamento do Plano de Benefícios PORTUS 1, se a carência está sendo 
observada e se os cálculos dos benefícios estão adequados à legislação 
vigente e ao citado regulamento; 

• Avaliar se os controles internos relacionados à concessão de benefícios são 
efetivos, se estão adequadamente implementados e se são eficazes na 
mitigação de riscos; e 

• Avaliar a adequação das ferramentas de Tecnologia da Informação que dão 
suporte à operação e a eventual dependência de terceiros. 

 
 
Metodologia 
 
Esta auditoria foi estruturada na análise processo de concessão dos benefícios pelo 
Plano de Benefícios PORTUS 1 – PBP1, incluindo a verificação de controles 
operacionais da Entidade, além da adequação às normas regulatórias vigentes e ao 
regulamento do PBP1. 
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Durante o ano de 2020 foram concedidos 417 benefícios de aposentadoria, pensão e 
pecúlio por morte, invalidez e auxílio-doença pelo PORTUS. Para o cálculo do 
tamanho da amostra estatística, foi utilizado a seguinte fórmula: 
 

𝑛𝑛 =
 𝑁𝑁 .𝑝𝑝 . 𝑞𝑞 . 𝑧𝑧2

𝑝𝑝 . 𝑞𝑞 . 𝑧𝑧2 + (𝑁𝑁 − 1) .𝐸𝐸2
 

 
Sendo: 
p: Proporção amostral favorável 
q: Proporção amostral desfavorável 
z: Valor crítico do nível de confiança 
N: Tamanho da população de benefícios concedidos 
E: Margem de erro 
n: Tamanho da amostra 
 
Foi adotado um nível de confiança de 95% e z = 1,96. 
 
A PREVUE recebeu somente 6 dossiês de concessão de benefícios do PORTUS, 
escolhidos pela própria entidade de previdência. Mesmo assim, a PREVUE auditou 
esses benefícios, mas essa análise conta com uma margem de erro de 17%. 
 
A redução do erro amostral sustentaria uma maior aderência dos resultados obtidos 
pela auditoria à população analisada. Em função disso, recomendamos uma margem 
de erro de até 10%, acarretando, consequentemente, uma amostra estatística exigida 
de 18 benefícios.  
 
O objetivo desta auditoria é analisar os processos de concessão dos benefícios e para 
avaliá-los é necessário que auditemos alguns benefícios para a verificação da 
conformidade dos processos com os manuais e com as melhores práticas adotadas. 
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Após recebimento dos dados, necessários à verificação da aplicação do regulamento 
do PBP1, e da amostra de benefícios concedidos em 2020, a Prevue Consultoria 
definiu o seguinte planejamento para execução do estudo de auditoria: 
 

• Análise técnica dos Regulamentos do PBP1, vigentes no ano de 2020, 
incluindo a identificação de benefícios, carências, elegibilidades e obrigações; 

• Formulação dos cálculos dos benefícios dos participantes de acordo com o 
regulamento vigente; 

• Verificação da documentação necessária à concessão dos benefícios 
(composição dos dossiês de benefícios concedidos); 

• Análise dos dossiês de concessão de benefícios incluídos para amostra quanto 
à sua completude e qualidade da documentação; 

• Recálculo dos benefícios concedidos em 2020, a partir dos dossiês recebidos, 
e verificação da conformidade com o regulamento do PBP1 em vigor e a 
legislação aplicável; 

• Avaliação dos processos operacionais de concessão de benefícios e seus 
respectivos manuais; 

• Análise da documentação das etapas do processo de concessão de benefícios, 
incluindo a identificação dos respectivos responsáveis; 

• Avaliação dos sistemas que dão suporte às operações do processo de 
concessão dos benefícios. 

 
As inspeções nos sistemas foram realizadas através das capturas de telas contidas 
nos Manuais encaminhados pelo PORTUS. 

1

1

1

2

1

Benefícios Auditados

Aposentadoria por tempo de contribuição Aposentadoria especial

Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença Pensão e Pecúlio por morte

Pecúlio por Morte
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Limites de Responsabilidade 
 
A auditoria foi - de forma integral e exclusiva - fundamentada na análise das 
informações, dados e documentos fornecidos previamente pelo PORTUS.  
 
A verificação do cálculo dos benefícios foi realizada a partir de uma amostra 
encaminhada dos benefícios concedidos, estatisticamente não representativa, mas a 
PREVUE não pode assegurar que os demais benefícios calculados ao longo do ano 
de 2020, e não verificados, estão corretos. 
 
Não foram realizados casos de teste – conjunto de condições a serem testadas em um 
sistema para apuração da veracidade de suas execuções e resultados. Normalmente 
são realizadas simulações para casos diversos cujo objetivo é avaliar a correta 
implementação das rotinas de cálculo - nos sistemas do PORTUS para investigação 
da estrutura interna e do percurso do caminho crítico dos dados e processos internos. 
 
 
Conclusão 
 
Com base nas análises realizadas dos documentos encaminhados, não podemos 
concluir se os benefícios concedidos, a partir da amostra selecionada, ao longo do ano 
2020 foram calculados em conformidade com as regras do regulamento vigente, em 
consequência da pequena amostragem analisada, muito embora não tenhamos 
encontrado erros de cálculo naqueles que foram analisados.  
 
Assim sendo, identificamos oportunidades de melhoria em processos e controles, 
conforme apontamentos de criticidade, reproduzidos de forma resumida na tabela 
apresentada a seguir: 
 

 
 
  

Nº Constatação Criticidade 

1 Dossiês de concessão de benefício com documentação 
insuficiente Alta 

2 Cobertura parcial de sistemas Alta 

3 Documentação exigida insuficiente para verificação e revisão dos 
benefícios concedidos Alta 

4 Identificação de possíveis vulnerabilidades em sistemas Alta 

5 Revisão da política de alçadas de aprovação Alta 

6 Atualização dos manuais do processo de concessão dos 
benefícios Média 

7 Atendimento a recomendações de auditoria anterior Média 
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Constatações, Recomendações e Considerações dos Gestores 
 
1. Dossiês de Concessão de Benefício com documentação insuficiente 
 
Critério 
 
A composição do processo de concessão de cada benefício deve ser documentada de 
forma detalhada todo o procedimento de análise, elegibilidade ao benefício, cálculo do 
valor devido e registro dos responsáveis envolvidos no processo - analistas, revisores 
e aprovadores. 
 
A documentação completa do processo evidencia a verificação das informações dos 
participantes e auxilia a aderência dos critérios de elegibilidade e da memória de 
cálculo como registro dos valores apurados, além de permitir a revisão técnica 
posteriormente. 
 
O processo deve ser realizado por profissional habilitado e, idealmente, conferido por 
um profissional mais experiente. A aprovação de todo o processo deve ser realizada 
por terceiro envolvido de nível gerencial ou diretivo no PORTUS. 
 
Condição 
 
A partir do formulário de Solicitação de Benefício (SOB), identificamos a seguinte 
documentação exigida, a depender do benefício solicitado: 
 

• Carta de concessão ou declaração do INPS 
• Documento do INPS 
• Comprovante de prisão do participante 
• Formulário de Relação dos Salários-de-Participação (RSP) dos últimos 12 

meses 
• Formulário de Relação dos Salários-de-Participação (RSP) dos últimos 36 

meses 
• Formulário de Cadastramento de Destinatário (CAD) 
• Formulário de Cadastramento de Recebedor (CDR) 

Após a verificação, foi elaborado uma relação dos documentos presentes em cada 
dossiê fornecido: 
 

Matrículas 58743 230839 3079 9423 194399 27433 

Benefício Apos. TC Apos. 
Especial 

Auxílio-
doença 

Pensão e 
Pecúlio 

Pensão e 
Pecúlio Pecúlio 

Carta de Concessão Recebido Recebido Recebido Recebido Recebido Recebido 

INPS           

RSP (12 meses)     Recebido Incompleto Incompleto   

RSP (36 meses) Recebido Recebido         

CAD       Ausente Ausente   

CDR Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
Cálculo de Concessão 
de Benefício Recebido Recebido Recebido Recebido (2) Recebido (2) Recebido 

Demonstrativo de 
Pagamento Recebido Recebido Recebido Recebido Recebido Recebido 

Carta de Autorização de 
Concessão Recebido Recebido Recebido Recebido Recebido Recebido 
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Obs.: As células vazias, em cinza, indicam a não exigência do documento 
 
Apontamentos: 
 

• Os documentos de RSP (12 meses) recebidos das matrículas 9423 e 194399 
informam, respectivamente, os últimos 9 e 2 salários-de-participação, 
entretanto são exigidos os últimos 12; 

• Não foram recebidos os CADs das matrículas 9423 e 194399; 
• Não foram recebidos os CDRs de nenhuma das matrículas. 

Importante salientar que, apesar de não apresentar os documentos exigidos 
específicos, as informações do CAD e do RSP estão presentes no Cálculo de 
Concessão de Benefício, enquanto as informações do CDR estão no Demonstrativo 
de Pagamento. 
 
Além disso, foi identificado, apenas na carta de autorização de concessão, os 
responsáveis pela análise e cálculo, conferência, validação e autorização na folha de 
pagamento da concessão do benefício. Todavia, não há assinatura, manuscrita ou 
digital, dos responsáveis em nenhum dos documentos. 
 
Causa 
 
O processo formação e revisão de documentação não está efetivamente sendo 
seguido. Não há exigência de assinaturas em todos os documentos como forma de 
conferência. 
 
Consequência 
 
Possibilidade de validação e aumento do risco de erros operacionais e fraudes na 
concessão dos benefícios. Impossibilidade de revisão e conferência das informações 
dispostas nos documentos. 
 
Falta de registro formal da realização de todos os procedimentos (revisão, conferência, 
autorização) antes da efetiva concessão do benefício por falta das assinaturas dos 
responsáveis. 
 
 
Recomendações ao PORTUS 
 
a) Elaboração de um checklist da documentação exigida para concessão do benefício 
 

b) No tocante à documentação do processo, recomendamos que seja reforçada a 
obrigação de apresentação dos documentos exigidos e que a verificação do 
cumprimento da norma seja evidenciada com a assinatura de todos os responsáveis 
desde o cálculo até a aprovação da concessão do benefício. 
 
Considerações do Gestor 
 
• Os documentos de RSP (12 meses) recebidos das matrículas 9423 e 194399 
informam, respectivamente, os últimos 9 e 2 salários-de-participação, 
entretanto são exigidos os últimos 12; 
• Não foram recebidos os CADs das matrículas 9423 e 194399; 
• Não foram recebidos os CDRs de nenhuma das matrículas. 
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Resposta Portus: A Relação de Salários de Participação (RSP) não é necessária para 
concessão dos benefícios de Pensão e Pecúlio por morte visto que decorrem de 
concessão de suplementação de aposentadoria, onde, anteriormente, tais salários já 
foram validados para o cálculo do SRB. 
 
Os CADs e os CDRs não foram enviados pois não verificamos a solicitação destes na 
requisição de dados enviada pela ABEPH. Ratificamos que todos os dossiês de 
benefícios possuem tais documentos. 
 
Recomendações ao PORTUS: 
 

a) Elaboração de um checklist da documentação exigida para concessão do 
benefício. 

Resposta Portus: Este checklist já existe, é capa de rosto do dossiê de cada benefício 
concedido, somente não foi enviado pelo motivo apresentado acima. Fig1. 
 

b) No tocante à documentação do processo, recomendamos que seja reforçada a 
obrigação de apresentação dos documentos exigidos e que a verificação do 
cumprimento da norma seja evidenciada com a assinatura de todos os 
responsáveis desde o cálculo até a aprovação da concessão do benefício. 

Resposta Portus: Esclarecemos que tais cálculos e documentos de concessão são 
assinados pelos responsáveis, somente não foram digitalizados e entregues a esta 
auditoria. 
 
Para dar celeridade ao processo, encaminhamos todos os processos gerados 
diretamente pelo sistema e não os documentos finais constantes nos dossiês. Fig2. 
 
Fig1. 

 
Fig2. 
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Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
O objetivo desta auditoria é o de avaliar o processo de concessão dos benefícios e 
não a auditoria dos cálculos dos benefícios em si. No entanto, a fim de analisar todo o 
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processo interno desde a solicitação até a sua concessão, a auditoria nos cálculos se 
fez necessária para verificação dos documentos, das regras e fluxo do processo 
estabelecido. 
 
Embora não tenhamos encontrado erros nos cálculos de benefícios, não podemos 
concluir, a partir da amostra utilizada, de que todos os demais benefícios concedidos 
ao longo do ano de 2020 tenham sido calculados corretamente. 
 
Os dossiês analisados, apesar da pouca quantidade, corroboram a necessidade de 
atualização dos manuais, de conformidade documental e de registro das atividades e 
dos responsáveis envolvidos em cada etapa do processo de concessão dos 
benefícios. 
 
Agradecemos as manifestações do Portus e tivemos a percepção de que alguns 
procedimentos foram implementados. Mantemos a recomendação de que em cada 
etapa do processo haja a efetiva identificação, com assinatura, dos responsáveis, já 
que uma das evidências encaminhadas continha somente o nome dos responsáveis e 
não a sua assinatura. 
 
2. Cobertura Parcial de Sistemas 
 
Critério 
 
A boa prática de governança aplicável é de que todos os dados necessários ao cálculo 
dos benefícios e a parametrização do cálculo em si sejam implementadas no sistema 
de gestão. 
 
Condição 
 
Exemplificado nos manuais, tanto o controle do fluxo de benefícios concedidos na 
folha quanto a validação da folha de pagamento exigem intensa manipulação dos 
dados em uma planilha eletrônica, tais como a inserção de abas e colunas, a 
formulação de campos, a filtragem de casos e a análise via tabela dinâmica. É um 
extenso número de modificações manuais sem sistema auxiliar, tornando o processo 
de conferência e revisão exaustivo e pouco eficiente. 
 
Além disso, na concessão de benefícios, há o preenchimento manual de diversos 
dados dos participantes no sistema Atenaprev. Os cálculos estão, aparentemente, 
automatizados, porém foi verificado a necessidade de cálculo manual das despesas 
administrativas na concessão do pecúlio por morte, já que o sistema não a realiza. 
Posteriormente, a memória de cálculo de benefício é editada com a inserção das 
despesas e correção do valor do pecúlio, prejudicando a autenticidade e checagem do 
documento. 
 
Causa 
 
Os processos de controle e aprovação da folha de pagamento não foram efetivamente 
implementados no sistema e nem foram automatizados em uma planilha ou 
ferramenta auxiliar. 
 
 
Consequência 
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Aumento da demanda, riscos e erros operacionais. A implementação da 
recomendação apresentada assegurará a confiabilidade do processo, prevenindo 
erros e fraudes e conferindo ganhos em eficiência operacional. 
 
Recomendações ao PORTUS 
 
a) Com base no resultado da auditoria, recomendamos a automatização dos 
processos a partir do desenvolvimento de rotinas de análise de fluxos, movimentações 
e cálculos da folha de benefícios, a fim de evitar intensa manipulação manual dos 
dados. 
 
b) Recomendamos a inclusão completa do processo de concessão de benefício dentro 
do sistema atual. 
 
Considerações do Gestor 
 
Resposta Portus: Apesar de utilizarmos um sistema terceirizado, com funcionalidades 
padronizadas, certamente buscamos melhorias no processo. Entretanto, algumas 
solicitações dependem de desenvolvimento e demandam custos não previstos. A nova 
equipe de colaboradores está empenhada na melhoria dos processos. 
 
Ademais, a Folha de Pagamentos não necessita de muitas manipulações. Todos os 
processos são realizados através do sistema e as manipulações nos arquivos são 
conferências da consistência do arquivo. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Agradecemos a manifestação do PORTUS, entendendo que há necessidade de 
recursos e de tempo para desenvolvimento, mas mantemos as recomendações 
apontadas nesta auditoria em benefício do controle e gestão de riscos da Entidade de 
Previdência. 
 
3. Documentação exigida insuficiente para verificação e revisão dos 

benefícios concedidos 
  
Critério 
 
No processo de concessão de benefícios, o responsável deve verificar todos os dados 
do participante para assegurar a veracidade das informações e sua elegibilidade ao 
benefício. Finalizada essa etapa, prosseguir para a realização do cálculo do benefício. 
Com isso será formado um dossiê contendo toda a documentação.  
 
Após leitura do regulamento, sugerimos que alguns documentos devam ser 
incorporados para a composição dos dossiês individuais, dentre eles relacionamos os 
seguintes: 
 

• Requerimento do benefício; 
• Carta de concessão (INSS); 
• Requerimento do benefício (INSS); 
• Comprovante de identidade do participante; 
• Comprovante de residência do participante; 
• Certidão de nascimento do participante; 
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• Certidão de casamento do participante; 
• Certidão de auxílio-doença e óbito, quando aplicável; 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  
• 12 ou 36 últimos Salários de Participação; 
• Memória de cálculo; 
• Checklist do processo de Concessão; 
• Autorização da Concessão do Benefício; 
• Assinaturas, carimbos e/ou vistos dos responsáveis e conferentes. 

 
 
Condição 
 
O processo de verificação e confirmação dos dados dos participantes não é descrito 
nos manuais informados e, além disso, não houve anexação da documentação do 
participante aos cálculos, foi inferido a inexistência de um procedimento de checagem 
de dados e formação de um dossiê com toda a documentação do beneficiário. 
 
Causa 
 
Inexistência de procedimento e estrutura interna de verificação e revisão das 
informações dos participantes.  
 
Consequência 
 
A inexistência de documentação apresentada compromete de forma substancial o 
processo de concessão, pois não há verificação das informações em documentos 
oficiais. Uma simples alteração ou erro cadastral, intencional ou não, pode percorrer 
todo o processo de concessão e acarretar um benefício concedido indevidamente ao 
beneficiário. A conferência e o recálculo de benefício também são comprometidos e, 
de certa forma, impossibilitados, por falta de garantia da autenticidade dos dados. 
 
Além da eficiência operacional comprometida, os processos tornam-se mais 
propensos a erros operacionais e sujeitos a riscos de fraude. 
 
Recomendação ao PORTUS 
 
a) A fim de aperfeiçoar o processo de concessão e minimizar erros operacionais e 
fraudes, a elaboração de um dossiê com uma documentação mínima exigida. Desse 
modo, a exposição ao risco é reduzida e as evidências são registradas no processo. 
 
Considerações do Gestor 
 
Resposta Portus: Concordamos com tais apontamentos pois todos estes documentos 
já são incorporados ao dossiê, visto que existe um procedimento implantado. Inclusive, 
no manual de concessão esta parte relativa ao cadastro e obtenção/análise documental 
está resumida, cabe detalhar pois não ficou evidente a esta auditoria. A comprovação 
não foi enviada pois não verificamos a solicitação deste na requisição de dados enviada 
pela ABEPH. Por oportuno, seguem os documentos digitalizados (Anexo I), os 
documentos impressos (originais) ficam no dossiê físico de cada participante 
 



16 
 

   

ANEXO I - 
REQUERIMENTO FIN    
 
Print do Sistema de Controle de Registros – todas as ocorrências relativas a cada 
participante. 

 
 
 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Os documentos anexados às considerações do PORTUS foram analisados, porém, 
por se tratar de Dossiês de benefícios concedidos em 2021, estão fora do período de 
análise estipulado (2020) por esta auditoria. Entretanto, com base nesses 
documentos, há um indicativo de que houve implementação de tais controles e, 
portanto, deverão ser objeto de análise nas próximas auditorias.  
 
Além disso, o arquivo ANEXO I, apontado acima, não foi corretamente anexado e, 
portanto, está inacessível. 
 
4. Identificação de Possíveis Vulnerabilidades em Sistemas 
 
Critério 
 
Os sistemas de gestão devem ter controles de permissão específicos para 
desenvolvimento de novas funcionalidades e as alterações de natureza operacional. 
A identificação das alterações nos sistemas evidencia o tipo de alteração realizada, 
quando foi realizada e os responsáveis pelas alterações e respectivos aprovadores. 
A fim de avaliar a Confiabilidade, Integridade e Disponibilidade (CID) dos sistemas de 
controle e do manuseio das bases de dados, seria necessário verificar os seguintes 
pontos: 
 

• Controle de usuários com permissão de acesso aos sistemas, planilhas, 
processos e bases de dados; 
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• Nível de autoridade necessário para modificação de dados em sistemas 
(alteração de informações, salários e/ou processos); 

• Existência de registro de dados, eventos e alterações ocorridos nos sistemas 
(log de dados); 

• Existência de registro de alterações no código-fonte dos sistemas (log de 
dados); 

• Procedimento de criptografia de arquivos sensíveis, como bases de dados, em 
casos de transferências externas. 

  
Condição 
 
Não foram demonstradas as funcionalidades e as operatividade do sistema Atena e 
nem do SICPRO, ambos sistemas são mencionados nos Manuais de Concessão de 
benefício e de Validação de Folha de Pagamentos.  
 
Os colaboradores que possuem acesso a tais sistemas e terceiros, se houver, também 
não foram informados. Assim não podemos afirmar que os sistemas utilizados não 
possuem invulnerabilidades, seja na operação, edição ou manutenção de regras e/ou 
funcionalidades para adequação de alterações regulamentares. Assim sendo, no 
processo operacional de concessão dos benefícios, não foi possível verificar se o 
sistema registra os eventos de alteração de alguns dados e informações, identificando 
o nome do usuário e a data em que foi realizada. 
Como não houve recebimento das últimas alterações no código-fonte do sistema, não 
foi possível verificar o processo envolvido no desenvolvimento do sistema. A interação 
com o auditado foi indireta, sem a necessária abordagem analítica do sistema. 
 
Nossa avaliação preliminar é de que, a partir dos Manuais cedidos, o sistema Atena 
não faz validação dos cálculos, das entradas e das saídas de dados e a folha de 
pagamento faz uma crítica mensal das variações ocorridas, de uma folha para a outra, 
nos valores de benefícios concedidos (bruto e líquido dos descontos). Essa verificação 
é realizada em planilhas no formato Excel. 
 
Neste sentido, sugerimos avaliar a implantação de sistemas auxiliares de checagem 
dos dados que facilitem o processo de validação contínua das informações e dos 
cálculos. 
 
Causa 
 
Como a informação não foi cedida de forma detalhada, entendemos que os sistemas 
são acessados por qualquer pessoa da organização, não houve detalhamento de 
alterações no código fonte (quem realizou, quando realizou, que tipo de alteração foi 
realizada e quem aprovou). Além disso, as alterações nos dados e informações podem 
ser realizadas na base de dados, com a identificação do responsável, mas não há um 
revisor e aprovador. 
 
A falta de certificação do sistema que serve de base para os cálculos também é 
preocupante. 
 
Consequência 
 
Possibilidade de ocorrência de Erros e Fraudes. 
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Recomendações ao PORTUS 
 
a) Recomendamos a revisão de procedimentos de aprovação e registro de alterações 
em sistemas de forma que todo e qualquer tipo de alteração no sistema ou na base de 
dados seja autorizada por uma política de alçadas; 

 

b) Recomendamos que seja avaliada a implantação de sistemas auxiliares de 
checagem dos dados, como forma de facilitar o processo de validação contínua de 
informações e cálculos. 
 
Considerações do Gestor 
 
Resposta Portus: O sistema não pode ser acessado por qualquer pessoa da 
organização, ele é dividido por módulos, assim, a equipe de Seguridade somente tem 
acesso ao módulo Benefício e Protocolo. Da mesma forma, a equipe de Gestão 
Financeira ao módulo Financeiro e Contábil, etc. 
 
Todos os colaboradores possuem usuário e senha. As funcionalidades que possuem 
autorização, como concessão e pagamento, são restringidas ao gerente e 
supervisores, ou eventuais substitutos. Com relação ao código fonte, seria necessário 
consultar a TI do Portus, lembrando que o sistema é terceirizado. A equipe operacional 
não tem acesso ao banco de dados. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Agradecemos a manifestação do PORTUS, mas não foram apresentadas as 
evidências que demonstrem a estrutura de acesso aos sistemas e seus respectivos 
controles de verificação, alteração e aprovação. 
 
Dessa forma, mantemos as nossas recomendações.  
 
5. Revisão da Política de Alçadas de Aprovação 
 
Critério 
 
A boa prática de governança para uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, recomenda que sejam instituídos os limites de alçada para as suas 
diversas operações, vide Guia de Melhores Práticas em Fundos de Pensão pela 
PREVIC. Neste contexto, deve ser adotada uma política de alçadas para aprovação da 
concessão e do pagamento de benefícios bem detalhada. O detalhamento da política 
evidencia e documenta a responsabilidade dos aprovadores e revisores envolvidos em 
um processo de concessão. 
 
Condição 
 
Apesar de não verificar problemas no documento de concessão do benefício atual, 
visto que este necessita de 4 assinaturas, sendo dois analistas, executor e revisor da 
concessão do benefício, um gerente, que faz a validação da concessão na folha de 
pagamentos e por fim, conforme situação atual do PORTUS, a assinatura final em 
nome do Interventor.  
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Ainda assim, consideramos que o documento de políticas de alçadas é limitado e 
genérico, pois indica as principais atribuições das áreas, porém não define as funções 
específicas dos cargos e limites de valores aplicáveis aos diversos procedimentos.  
 
Causa 
 
Política de alçadas mais detalhada, especificando limites de responsabilidades, 
conforme o cargo, de tarefas e valores envolvidos. 
 
Consequência 
 
Prevenção de vazamentos, fraudes e manipulação não autorizada de dados. 
Controle mais seguro dos cálculos e processos dos sistemas. 
 
Recomendação ao PORTUS 
 
Com base nos resultados da auditoria, recomendamos a revisão da política de alçadas 
de autorização e aprovação para as novas concessões de pagamentos e eventuais 
revisões de cálculo. 
 
Considerações do Gestor 
 
Resposta Portus: Estamos em fase de seleção de empresa para adequar a Entidade 
ao Compliance e boas práticas de governança. 
 
Conforme inicialmente informado para a PREVUE, o PORTUS se encontrava até maio 
de 2020 em uma possível liquidação extrajudicial. Com a reversão desse quadro, 
estamos em processo de reestruturação. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Mantemos nossa recomendação. 
 
6. Atualização dos Manuais do Processo de Concessão dos Benefícios 

Critério 
 
Os manuais devem descrever de forma detalhada, precisa e atualizada as etapas, 
sistemas, ferramentas e normas dos processos de concessão de benefícios. 
 
Foram disponibilizados os manuais de concessão de benefícios e de validação da 
folha de pagamento, os quais foram analisados a partir dos seguintes critérios: 

 
• Padronização do formato e estrutura dos manuais 
• Identificação de responsável, data de elaboração e última revisão do manual 
• Clareza e complexidade de execução dos processos a partir exclusivamente 

dos manuais 
• Identificação dos responsáveis pelo cálculo, revisão e aprovação 
• Identificação das referências de arquivos, fontes e índices 
• Identificação dos sistemas e mecanismos de controle 
• Identificação do local e tipo de arquivamentos dos benefícios 
• Identificação do processo de revisão periódica dos manuais e benefícios 
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• Método de registro das operações 

 
Condição 
 
Após análise crítica dos manuais de concessão de benefício e de validação da folha 
de pagamentos, observamos: 

 
• Inexistência de padronização 
• Inexistência de responsável, data de elaboração e revisor dos manuais. 
• A descrição dos manuais é pouco detalhada e ainda falta clareza para certas 

etapas e devido a sua complexidade, julgamos que há um alto risco 
operacional no caso de um novo colaborador executar o processo apenas com 
o Manual como referência. 

• Não há identificação dos responsáveis pelo cálculo, revisão e aprovação. 
• As referências de arquivos, fontes e índices são parciais, portanto, julgamos 

insuficientes para execução correta do processo sem auxílio de profissional 
com experiência. 

• Não há exatidão no sistema utilizado na validação de folha de pagamentos e 
os processos são realizados via planilha eletrônica com muita manipulação, 
onde são necessárias a adição de colunas, abas, realização de filtros e tabelas 
dinâmicas, ou seja, requer um senso crítico elevado por parte do executor 
deste processo, além de conhecimento da ferramenta. 

• Os locais de armazenamento virtual são especificados, porém, algumas 
situações, como por exemplo a concessão de Pecúlio para participante 
assistido, são necessárias informações armazenadas em locais que faltam 
clareza, podendo exemplificar, “casulo”. 

• Entendemos que não há revisão periódica dos manuais, visto que esses não 
possuem nem versão final. Os Manuais de Concessão de Benefício e 
Validação da Folha de Pagamentos encaminhados estão “em construção” 
conforme identificado no próprio nome do arquivo recebido, além disso não 
está em papel timbrado e não possui a assinatura de responsável. Além dessa 
situação, o documento de políticas de alçadas é limitado e genérico, pois não 
define exatamente cargos e valores para cada procedimento. 

• Um ponto de atenção para o formulário de concessão de benefício 
encaminhado estar extremamente defasado, visto que solicita documentos do 
INPS, instituto extinto em 1990, portanto, consideramos necessária a 
atualização deste formulário. 

• Informar onde é possível verificar o registro de eventos, em que demonstre os 
responsáveis por cada etapa de todo o fluxo de trabalho da concessão do 
benefício, desde o requerimento até o pagamento do mesmo. 

Causa 
 
Inexistência de um processo recorrente de revisão de manuais para correção e 
adaptação das informações e sistemas aos processos atuais. 
 
Consequência 
 
O manual descritivo dos processos de concessão é fundamental para preservação de 
uma estrutura funcional e eficiente, além de uma sólida base de normas e diretrizes a 
serem seguidas. A rotatividade e renovação de funcionários demanda manuais 
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atualizados e em acordo com a política atual, pois, sem a devida orientação técnica, 
os procedimentos internos estarão propícios a erros operacionais, desordem nos 
sistemas e falhas de segurança.  
 
Recomendações ao PORTUS 
 
a) Com base no resultado da auditoria, recomendamos que a descrição dos processos 
seja atualizada, indicando etapas, responsáveis, fontes de dados e informações, forma 
de coleta e local, físico ou digital, de armazenamento dos dossiês; 

b) Os processos do PORTUS têm, de acordo com o descrito nos manuais, 
arquivamento físico. A fim de aprimorar tanto a confiabilidade quanto a praticidade de 
manipulação dos arquivos, o uso de um armazenamento híbrido ou exclusivamente 
eletrônico (caso possível) é recomendado; 

c) Com a instauração de trabalho remoto por um longo período, esperávamos uma 
maior digitalização dos processos, assim como, manuais mais claros e detalhados.  
 
Considerações do Gestor 
 
Resposta PORTUS: Os manuais dos processos ainda estão em construção. Grande 
parte dos colaboradores da área de benefício foi recém-contratada, com menos de um 
ano de Portus, mesmo assim já mapearam melhorias nos processos. 
 
Também estamos fazendo a seleção de empresa de consultoria em gestão, governança 
e compliance para nos auxiliarem e certificarem no mapeamento de processos. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Mantemos nossas recomendações. 
 
7. Atendimento a Recomendações de Auditoria Anterior 
 
Critério 
 
Análise dos principais apontamentos da auditoria de benefícios realizada 
anteriormente e ainda não atendidos pela administração do PORTUS. 
 
Condição 
 
A auditoria anterior foi realizada em 2015 pela consultoria Rodarte Nogueira e 
contemplou a análise dos regulamentos e benefícios concedidos no período de 2014. 
O Principal foco desta auditoria foram as concessões de benefício, mas foram 
analisados alguns processos de concessão. 
Dentre as recomendações apresentadas no referido relatório, destaca-se a seguinte: 
 

• Em função do exposto, recomenda-se a elaboração de Manual Interno de 
Procedimentos para as atividades executadas pela Coordenação de Gestão de 
Seguridade – CORSEG do PORTUS, que registre os critérios de cálculo, 
concessão e manutenção dos benefícios e a evolução das regras 
regulamentares efetuadas no PBP1, de forma a fixar os critérios adotados ao 
longo do tempo até os atuais, evitando dúvidas e minimizando 
questionamentos futuros quanto à exatidão dos valores dos benefícios pagos 
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Entendemos que a melhoria sugerida no último relatório de auditoria ainda não foi 
efetivamente concretizada, estando em elaboração conforme destrinchado no 
apontamento número 6 deste relatório, onde tratamos de forma clara a situação dos 
manuais de concessão do benefício e de folha de pagamentos. 
 
Causa 
 
Ausência de regularidade na execução e revisão dos processos de concessão de 
benefícios. 
 
Consequência 
 
Dossiês incompletos, ausência de documentos necessários para a concessão do 
benefício e aumento do risco de erros operacionais e fraudes. 
 
Recomendação ao PORTUS 
 
Recomendamos que os processos sejam atualizados, revisados e efetivamente 
obedecidos pelas equipes de concessão de benefícios do PORTUS. 
 
Considerações do Gestor 
 
Resposta PORTUS: As recomendações da auditoria de 2015 foram seguidas, não em 
sua totalidade, mesmo assim os avanços foram notórios. Entretanto, muito não se 
demonstrou em função dessa auditoria ter sido realizada de forma indireta e com 
pedidos genéricos na requisição de dados, assim como a ausência de diligências até 
que todas as questões fossem sanadas. 
 
Comentários desta Auditoria sobre a Manifestação do PORTUS 
 
Mantemos nossa recomendação. Sem comentários adicionais. 
 
 
 
 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

PREVUE Consultoria Ltda. 
C.I.B.A. 150 
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Anexo – Detalhamento da Auditoria 
Requisição de dados 
 
A etapa inicial desse projeto consistiu no estudo prévio para solicitação do material 
necessário para a auditoria do processo de concessão dos benefícios e seus possíveis 
achados.  
 
O quadro abaixo mostra uma lista de informações, bases de dados e documentos 
solicitados para esta auditoria: 
 

Material solicitado Status 
Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários do Portus - 
PBP1, vigente a partir de 01/01/2020 (já disponível); Recebido 

Descrição da estrutura operacional do PORTUS, contemplando as 
atividades, cargos, funções e respectivas responsabilidades dos 
processos de concessão de benefícios; 

Incompleto 

Informação sobre os responsáveis pela execução, revisão e 
aprovação dos cálculos, folha e pagamentos de benefícios; Incompleto 

Política de alçadas de aprovação de concessão, folha e 
pagamentos de benefícios do PORTUS, se existente; Incompleto 

Manual de procedimentos de concessão dos benefícios, folha e 
pagamentos de benefícios, por tipo de benefício, se houver; Incompleto 

Modelos do formulário de solicitação de benefício, memória e 
demonstrativo de cálculo de benefício; Recebido 

Descrição dos sistemas e ferramentas utilizados nos processos de 
concessão, folha e pagamento de benefícios; Incompleto 

Certificações dos sistemas utilizados, se existente; Recebido 
Fluxo de informações e operacionalização dos sistemas utilizados: 
descrever fontes de obtenção de dados, entrada e validação de 
dados, fórmulas, cálculo, atualização e revisão do valor de 
benefícios, tributação, cálculo e revisão da folha de benefícios, 
nível de proteção contra interferência humana, logs de acesso etc.; 

Não recebido 

Demonstrativo de cálculo do benefício; Recebido 
Fornecer a relação individual de todos os benefícios concedidos no 
ano 2020, contendo a data da concessão, o tipo de benefício, o 
valor inicial calculado e o valor atualizado; 

Recebido 

Auditorias de Benefício no PORTUS 
     a.     Existe alguma política para a realização de auditorias 
periódicas? Se sim, informar quando são realizadas. 
     b.     Quando ocorreu a última auditoria de benefícios no 
PORTUS? 
     c.      Fornecer o último relatório de auditoria de benefícios, se 
disponível. 
 

Recebido 
 

Recebido 
 

Recebido 

 
Importante salientar que, ao determinar o status como incompleto, indicamos que os 
documentos recebidos são insuficientes e/ou não atendem às requisições solicitadas. 
O PORTUS informou que não possui parte do material requisitado e está contratando 
consultorias para elaboração de documentos e processos internos. 
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Análise da Documentação 
 
Foram recebidas 3 versões do regulamento do Plano de Benefícios PORTUS 1 – 
PBP1 com as seguintes vigências: 

• Regulamento 1 – 01/05/2011 a 11/06/2020 
• Regulamento 2 – 12/06/2020 a 24/02/2021 
• Regulamento 3 – a partir de 25/02/2021 

A disposição dos benefícios recebidos, de acordo com o regulamento vigente durante 
seu período de concessão: 
 

• Regulamento 1: 1 matrícula (9423) 
• Regulamento 2: 5 matrículas (58743, 230839, 3079, 194399 e 27433) 
• Regulamento 3: 0 

De acordo com o regulamento nº2 do PBP1, vigente no período de 12/06/2020 a 
24/02/2021, são relevantes para revisão do processo de concessão de benefício, os 
itens listados abaixo: 
 
Cálculo do Valor dos Benefícios 
 
O Artigo 47 demonstra que o valor inicial da Suplementação concedida ao Participante 
Patrocinado ou Autopatrocinado corresponderá à Suplementação Básica acrescida, 
quando se tratar de qualquer Suplementação de Aposentadoria, do Abono. No artigo 
seguinte, ele define que será o maior valor entre: 
 

• A diferença entre o Salário Real de Benefício e a Unidade de Referência do 
Plano, vigente na Data de Cálculo do Benefício;  

• 10% (dez por cento) do Salário Real de Benefício detido pelo Participante;  
• A renda atuarialmente calculada que resultaria da Reserva de Contribuição 

 
O Abono mencionado acima é descrito melhor no Artigo 49, correspondendo a: 

• no caso da Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Contribuição ou 
da Suplementação de Aposentadoria Especial: 25% (vinte e cinco por cento) 
do Salário Real de Benefício;  

• no caso da Suplementação de Aposentadoria por Idade ou da Suplementação 
de Aposentadoria por Invalidez:  

a) 25% (vinte e cinco por cento) do Salário Real de Benefício, quando o 
período de vinculação do Participante à Previdência Social for igual ou superior 
a 30 (trinta) anos;  
b) 20% (vinte por cento) do Salário Real de Benefício, quando o período de 
vinculação do Participante à Previdência Social for igual ou superior a 25 (vinte 
e cinco) anos e inferior a 30 (trinta) anos;  
c) 15% (quinze por cento) do Salário Real de Benefício, quando o período de 
vinculação do Participante à Previdência Social for igual ou superior a 20 (vinte) 
anos e inferior a 25 (vinte e cinco) anos;  
d) 10% (dez por cento) do Salário Real de Benefício, quando o período de 
vinculação do Participante à Previdência Social for inferior a 20 (vinte) anos 

 
Por fim, ele estabelecido que o valor do Abono está limitado, em qualquer hipótese, a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor da Unidade de Referência do Plano vigente na 
Data de Cálculo do Benefício. 
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Elegibilidade aos Benefícios 
 
As regras que definem se os participantes estão aptos a receber o benefício são 
descritas no capítulo V do regulamento do Plano de Benefícios PORTUS 1 (PBP1), as 
regras são definidas de acordo com o tipo de benefício. 
 
Aposentadoria por Idade 
 
Conforme disposto no Artigo 52 do regulamento, a suplementação de aposentadoria 
por idade será paga ao participante que a requerer, enquanto lhe for assegurada a 
aposentadoria por idade pela Previdência Social e desde que o requerente atenda 
cumulativamente às seguintes condições: 
 

• Cessar o vínculo empregatício com o patrocinador; 

• Ter, no mínimo, 10 anos de vinculação ininterrupta ao Patrocinador; 

• Possuir, no mínimo, 60 anos de idade (sexo feminino) ou 65 anos de idade 
(sexo masculino); 

• Ter 36 contribuições mensais ao Plano quando se tratar de Participante inscrito 
no PBP1 até 26/12/1996; 

• Ter 60 Contribuições mensais ao Plano, quando se tratar de Participante 
inscrito no PBP1 a partir de 27/12/1996; 

 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
 
Segundo o Artigo 53 do regulamento, poderá ser concedido benefício de 
suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição a participante que a 
requeira, desde que cumpra as seguintes condições: 
 

• Cessar o vínculo empregatício com o patrocinador; 

• Ter 55 anos de idade; 

• Ter 30 anos (sexo feminino) ou 35 (sexo masculino) de vinculação à 
Previdência Social; 

• Ter, no mínimo, 10 anos de vinculação ininterrupta ao Patrocinador; 
• Ter 36 contribuições mensais ao Plano quando se tratar de Participante inscrito 

no PBP1 até 26/12/1996; 

• Ter 60 Contribuições mensais ao Plano, quando se tratar de Participante 
inscrito no PBP1 a partir de 27/12/1996; 

• Deter a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição junto à 
Previdência Social. 

A Suplementação Antecipada em relação à idade mínima prevista poderá ser 
requerida pelo Participante com, no mínimo, 48 anos, desde que as demais condições 
de elegibilidade sejam atendidas. 
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Aposentadoria Especial 
 
Segundo o Artigo 54 do regulamento, poderá ser concedido benefício de 
suplementação de aposentadoria especial a participante que a requeira, desde que 
cumpra as seguintes condições: 

• Ter 49 anos e o mínimo de 15 anos de tempo ininterrupto de serviço especial, 
quando o tempo de atividade especial exigido pela Previdência Social seja de 
15 anos; 

• Ter 51 anos e o mínimo de 20 anos de tempo ininterrupto de serviço especial, 
quando o tempo de atividade especial exigido pela Previdência Social seja de 
20 anos; 

• Ter 53 anos e o mínimo de 25 anos de tempo ininterrupto de serviço especial, 
quando se tratar de aposentadoria cujo tempo de atividade especial exigido 
pela Previdência Social seja de 25 (quinze) anos; 

• Ter, no mínimo, 10 anos de vinculação ininterrupta ao Patrocinador; 
• Ter 36 contribuições mensais ao Plano quando se tratar de Participante inscrito 

no PBP1 até 26/12/1996; 

• Ter 60 Contribuições mensais ao Plano, quando se tratar de Participante 
inscrito no PBP1 a partir de 27/12/1996; 

• Cessar o vínculo empregatício com o patrocinador; 

• Deter a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição junto à 
Previdência Social. 

 
A Suplementação Antecipada em relação às idades mínimas previstas poderá ser 
requerida pelo Participante com, no mínimo, 44, 46 ou 48 anos respectivamente, 
desde que as demais condições de elegibilidade sejam atendidas. 

 
Aposentadoria por Invalidez 
 
O Artigo 55 do regulamento define que poderá ser concedido benefício de 
suplementação de aposentadoria por invalidez a participante que a requeira, desde 
que cumpra as seguintes condições: 
 

• Ter 12 meses de contribuições consecutivas ao Plano, durante o período em 
que lhe for garantida a aposentadoria por invalidez pela Previdência Social; 

• Somente será devida quando o fato gerador da invalidez for posterior à 
inscrição do Participante no Plano. 

 
Suplementação de Auxílio-doença 
 
Segundo o Artigo 57 do regulamento, poderá ser concedido benefício de 
suplementação de auxílio-doença a participante que a requeira, desde que cumpra as 
seguintes condições: 
 

• Ter 12 meses de contribuições consecutivas ao Plano, durante o período em 
que lhe for garantido o auxílio-doença pela Previdência Social; 

• Somente será devida quando o fato gerador da invalidez for posterior à 
inscrição do Participante no Plano. 
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Suplementação de Pensão por morte 
 
Conforme descrito no Artigo 60 do regulamento, poderá ser concedido benefício de 
suplementação de pensão aos Beneficiários do participante que vier a falecer, desde 
que tenham cumprido as seguintes condições: 
 

• Estar escritos no PBP1; 
• Deter o benefício de pensão por morte do participante junto à Previdência 

Social. 
 
Suplementação de Auxílio-reclusão 
 
O Artigo 59 do regulamento estabelece que poderá ser concedido benefício de 
complementação de auxílio-reclusão aos beneficiários do participante, desde que 
estejam recebendo, junto à Previdência Social, o auxílio-reclusão decorrente da 
detenção ou reclusão do participante. 
 

• Tenha realizado 12 contribuições consecutivas ao Plano; 

• Não esteja recebendo outro benefício do PBP1 ou qualquer espécie de 
remuneração do patrocinador. 

 
Abono Anual 

O Artigo 61 determina que o participante ou o Beneficiário que ao longo do exercício 
tenha recebido suplementação concedida pelo PBP1 terá assegurado o Abono Anual. 
 
Benefício Proporcional Diferido 
 
De acordo com o Artigo 86 do regulamento, benefício proporcional diferido é o instituto 
que faculta ao participante deixar de contribuir para o Plano e receber, no futuro, 
benefício em valor reduzido, na ocorrência simultânea das seguintes condições: 
 

• Não estar habilitado a benefício pleno, ou que esse não tenha sido concedido 
de forma antecipada; 

• Cessar o vínculo empregatício com o patrocinador; 

• Ter 36 meses de contribuições consecutivas ao Plano. 
 
Plano de Equacionamento do Déficit 2020 
 
De acordo com o Artigo 123, a partir da data de aprovação do Plano de 
Equacionamento de Déficit 2020, aplicar-se-ão as seguintes disposições ao PBP1: 

I. O valor do Piso Mínimo constante do § 1º do artigo 47 não será reajustado; 
II. Sobre o Abono Anual de que trata o artigo 61 incidirá um redutor de 100% 

do seu valor; 
III. As Suplementações devidas pelo Plano serão mantidas em seu valor 

nominal de janeiro de 2020, sem a aplicação do reajuste previsto no artigo 
73. 
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