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Apresentação 

O objetivo desta iniciativa é trazer ao sistema de previdência complementar 
informações práticas que contribuam para o processo de governança, gestão e 
controles internos e auxiliem conselheiros fiscais a desempenhar melhor suas funções.  

Na elaboração deste modelo buscamos aprofundar nos atos e fatos que constituem o 
fazer do Conselho Fiscal de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar - 
EFPC, observando as melhores práticas utilizadas no mercado através das 
publicações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC,  como também 
as práticas realizadas por algumas entidades e as disposições contidas do marco 
regulatório. 

Com o modelo proposto busca-se agregar substancial valor para as EFPC’s, através 
de um ambiente corporativo mais transparente e equitativo, tornando as entidades 
melhores para suas patrocinadoras, participantes e assistidos. 

As recomendações e sugestões contidas neste modelo devem ser consideradas 
dentro da realidade de cada entidade. Mais do que a atenção à realidade específica de 
cada entidade, devem as ações dos conselheiros fiscais pautar-se pelo desejo de 
contribuir para os fins específicos, quais sejam, preservar a liquidez, a solvência e o 
equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, e da própria EFPC. 

 

O Planejamento do Conselho Fiscal 

Planejar nada mais é que um processo contínuo e dinâmico que consiste em um 
conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar 
realidade um objetivo futuro. 

Desta forma, para permitir um trabalho mais efetivo, as prioridades do Conselho Fiscal 
devem ser estabelecidas pelos seus membros, em sintonia com as normas legais e as 
expectativas dos patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos.  

É recomendável deliberar sobre uma agenda mínima de trabalho, que incluirá a 
definição do escopo e profundidade das análises a serem procedidas, e a abrangência 
suficiente para assegurar a certificação das informações relevantes para a inclusão 
nos diversos instrumentos de divulgação.  

Ao Conselho Fiscal convém introduzir um regimento interno, sem restringir a atuação 
individual do conselheiro, com as normas para o seu funcionamento, disciplinando 
suas reuniões ordinárias e extraordinárias, seu sistema de deliberação e de 
documentação, hipóteses e modo de substituição temporária de seus membros, dentre 
outros. Sugere-se, ainda, que sejam estabelecidas as regras para questões essenciais 
ao funcionamento do órgão, como, por exemplo, a pauta mínima das reuniões e o 
momento da lavratura da ata. 
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Competências e Atribuições do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é um órgão independente da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo, que busca, através dos princípios de transparência, equidade e prestação 
de contas, contribuir para o melhor desempenho da entidade.  

No entanto, por tratarem de assuntos de interesse comum, as atribuições destes 
órgãos estatutários precisam ser complementares, objetivando além do apoio e do 
auxílio mútuos na compreensão dos diversos temas envolvidos, a busca através das 
boas práticas de governança, da supervisão e da execução das políticas, processos e 
procedimentos. 

Como órgão de supervisão e fiscalização o Conselho Fiscal pode servir como 
instrumento legal de implementação de política ativa de boas práticas de governança 
direcionada especialmente para a transparência e os controles dos atos que 
assegurem a efetividade de sua atuação. 

Contudo, a estrutura, o funcionamento, os limites de atuação e a sintonia entre os 
órgãos estatutários devem ser adequados ao perfil de cada entidade, o que poderá 
variar conforme a estrutura administrativa, quantidade e modalidade de planos 
administrados, nível de serviços terceirizados, sistemas informatizados, processos de 
trabalho, tamanho do patrimônio e riscos existentes, dentre outros. Considerando 
estas variáveis, e deixando bem claro os fundamentos, a finalidade e a atuação do 
Conselho Fiscal, é constituída uma adequada estrutura de controles de forma a 
garantir o alcance do objetivo da entidade de pagar benefícios. 

• Fundamento – o direito assegurado ás patrocinadoras, 
participantes e assistidos de fiscalizar a gestão dos negócios por 
intermédio do Conselho Fiscal, valendo-se do exame de quaisquer 
documentos da entidade. 

• Finalidade – assegurar aos proprietários (patrocinadoras, 
participantes e assistidos) que a entidade atenda aos objetivos 
explicitados no estatuto e regulamentos do plano de benefícios, 
dentro dos princípios de ética, equidade, transparência. 

• Atuação – a atuação do Conselho Fiscal se dá pelo entendimento 
dos negócios, por opiniões, por recomendações, pela elaboração de 
pareceres, pela fiscalização das contas e atos da Diretoria, assim 
como pelo recebimento de denúncias. 
 
 

Fatores e Práticas que Contribuem para uma Boa Atuação do Conselho Fiscal 

Além das principais competências do Conselho Fiscal, especialmente aquelas 
relacionadas à fiscalização da entidade, definidas na Resolução CGPC nº 13/04, sem 
prejuízo das demais atribuições acessórias disciplinadas através dos estatutos, 
regimentos internos, sistemas de deliberação dentre outras, a eficácia e eficiência do 
Conselho Fiscal é determinada por um conjunto de fatores e práticas que tornam 
imprescindíveis para o bom desempenho: 



Planejamento do Conselho Fiscal 

_____________________________________________________________________________ 

3 

 

• Função Fiscalizadora 
A função fiscalizadora cuida da verificação do atendimento das 
obrigações legais, das estatutárias e as dos regulamentos dos 
planos de benefícios administrados. Para o pleno exercício de sua 
função fiscalizadora o Conselho Fiscal precisa também ter 
conhecimento da política de investimentos, do regulamento do plano 
de gestão administrativa, das propostas orçamentárias, das 
avaliações atuariais, além das deliberações do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executiva, etc.  
O conselho fiscal deve ter como foco principal o exame da gestão da 
Diretoria Executiva, complementado pelo conhecimento das boas 
práticas de governança desenvolvidas junto à entidade, como os 
valores éticos, os processos de trabalho, o gerenciamento de riscos 
e oportunidades e a estrutura de controles internos. 

 
• Gestão 

O Conselho Fiscal para opinar sobre os atos relativos à gestão deve 
estar informado de forma completa a respeito dos mesmos, sem 
deixar de considerar a qualidade da documentação distribuída que é 
fator determinante para a eficácia dos trabalhos. O acesso a estas 
fontes de informações deve permitir examinar se os atos estão 
dentro do padrão ético e de integridade, orientando-se pela defesa 
dos direitos dos patrocinadores, instituidores, participantes e 
assistidos, impedindo a utilização da entidade em prol de interesses 
conflitantes com o alcance dos objetivos.  
Outro fator importante a ser destacado em relação à gestão é a 
disponibilidade de todos os documentos, relatórios e instrumentos 
necessários à ação fiscalizadora, que devem ser entregues em 
tempo hábil e adequado ao volume de trabalho que os instrumentos 
demandam. A entrega do material pode ser feita pela entidade de 
forma eletrônica, pessoalmente ou em remessa postal. 

 
• Gerenciamento de Riscos 

Em decorrência das suas atribuições, o Conselho Fiscal deve 
assegurar-se que a entidade identifica preventivamente por meio de 
um sistema de informações adequado os principais riscos aos quais 
está exposta, além da sua probabilidade de ocorrência, a exposição 
financeira (impacto) e as medidas e os procedimentos adotados 
para sua prevenção e mitigação. 
No gerenciamento de riscos, o objeto da atenção do Conselho Fiscal 
é a fundamentação através de um processo decisório que deve 
estar respaldado por suficientes e apropriados mecanismos de 
análise e controle dos riscos inerentes ao negócio, de forma a não 
tolher a ação empreendedora (oportunidade) e gerir ou eliminar os 
riscos desproporcionais. 

 
• Governança Corporativa 

Para o Conselho Fiscal realizar com êxito o desempenho de suas 
atividades é imprescindível dentre outros fatores trabalhar de forma 
harmônica e integrada com os demais órgãos estatutários. Neste 
sentido, as melhores práticas de governança uma vez praticadas, 
além de envolver os relacionamentos entre os participantes, 
patrocinadores, instituidores, e outras partes interessadas 
proporciona maior segurança através viabilização do cumprimento 
integral dos objetivos da entidade, de modo a garantir a sua 
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perenidade, bem como a perenidade dos planos de benefícios por 
ela administrados. 
 

• Opinião do Conselho Fiscal 
O parecer do Conselho Fiscal é o instrumento pelo qual o órgão 
presta contas oficialmente de suas atividades á entidade, ao 
Conselho Deliberativo, à Diretoria Executiva e, consequentemente, 
aos participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores. 
O parecer deve tratar sobre a situação e funcionamento da entidade, 
e, individualmente, de cada plano de benefícios por ela 
administrada, destacando de forma concisa, clara e objetiva os 
pontos fortes e os críticos que mereçam atenção, além de 
mencionar a origem das informações que permitiram a emissão da 
opinião e deve contemplar no mínimo sobre: 

� a aderência da gestão dos recursos garantidores, 
� à política de investimentos,  
� a aderência das premissas e hipóteses atuariais,  
� a execução orçamentária,  
� as eventuais deficiências encontradas nas áreas, 

setor ou departamento da entidade, dentre outras 
observações. 

Importante destacar que as análises, manifestações, conclusões e 
recomendações devem ser levadas em tempo hábil ao 
conhecimento do Conselho Deliberativo, a quem caberá decidir 
sobre as providências que eventualmente devam ser adotadas. 

 

Sugestões de Atividades Decorrentes das Atribuições 

As atividades fiscalizadoras decorrentes das atribuições do Conselho Fiscal devem 
estar adequadas ao porte, à complexidade e aos riscos inerentes aos planos de 
benefícios operados pela EFPC. Entre as atividades decorrentes das competências 
legais e as diferentes iniciativas consideradas no julgamento dos conselheiros para o 
desempenho das suas atribuições, sugere-se conhecer e acompanhar, pelo menos, as 
seguintes iniciativas consideradas como boas práticas: 

Gestão Administrativa e Controladoria 

� o ambiente de trabalho 
� a aplicação de tecnologia 
� a política de gestão de qualidade 
� as metas gerenciais 
� a educação financeira e previdenciária 
� o fundo previdencial 
� a capacitação profissional 
� as demonstrações contábeis 
� a proposta e a execução orçamentária 
� o controle de custos 
� a evolução das despesas administrativas 
� o plano de gestão administrativa 
� os relatórios gerenciais da área de controladoria 
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Gestão Financeira 

� a macroanálise dos investimentos 
� a elaboração e o cumprimento da política de investimentos 
� o estudo de ALM 
� a avaliação de desempenho da gestão de investimentos x benchmark x 

mercado 
� a avaliação e controle dos gestores externos e/ou internos 
� a análise e cálculo da rentabilidade por ativo e segmento 
� a análise e cálculo do risco por segmento (V@R – Rating – DNP – 

MPR) 
� o controle e gestão dos investimentos 
� a aderência da gestão de recursos garantidores do plano 
� a rentabilidade da carteira 
� os índices inflacionários oficiais e financeiros 
� a avaliação e controle dos custodiantes 
� os relatórios gerenciais de investimento/financeiro 
� a evolução da cota dos planos de benefícios 
� o controle de derivativos 
� as operações de compra ou venda realizadas em mercado de balcão 
� o modelo proprietário de risco 

Gestão do Passivo 

� a avaliação atuarial 
� o controle de custos do plano 
� o crescimento etário do plano 
� a evolução dos assistidos 
� o percentual de auxílio doença 
� o estudo de aderência (comportamento demográfico, tábua biométrica, taxa 

mínima atuarial) 

� o percentual de invalidez 

� o percentual de participantes 

� o demonstrativo atuarial – DA 

� a nota técnica atuarial dos planos 

� o resumo da folha de pagamento de benefícios 

� os relatórios gerenciais da área de seguridade 

� o estudo de ALM 
� a meta atuarial 
� o superávit/déficit 
� a concessão de benefícios  

Processos Normativos e Compliance 

� o atendimento aos normativos da Previc e outros órgãos 
� a coordenação e fiscalização nos planos de benefícios 
� o cumprimento das atividades legais e próprias 
� os relatórios de auditorias internas e/ou externas 
� o controle de certidões negativas de débitos 
� a integração dos órgãos estatutários 
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� o controle e avaliação das deliberações registradas em atas (Conselho 
Deliberativo, Diretoria Executiva) 

� o controle de compras e aquisições (contratos) 

� o calendário de reuniões dos órgãos estatutários 

� os atos e documentos constitutivos 

Governança 

� a estrutura mínima de governança 
� as instâncias de decisão e assessoramento 
� a evidência do canal direto de comunicação com a autoridade máxima 

da EFPC 
� os procedimentos e parecer da auditoria interna 
� a implementação e execução dos princípios de governança 

Gestão de Riscos 

� a estrutura de gerenciamento de risco da EFPC 
� a análise dos investimentos 
� a identificação, análise, mensuração, tratamento e monitoramento dos 

riscos 
� o modelo proprietário de risco 
� o nível de satisfação dos participantes 
� o pleno acesso às informações pelos participantes e assistidos 
� o controle de contingências ativas e/ou passivas 
� a segregação de atividades e funções 
� o controle do calendário de obrigações legais e próprias 
� os princípios éticos (código de ética) 
� os controles internos 

das contribuições 
dos benefícios concedidos 
das portabilidades 
da contabilidadel por plano 
das contingências judiciais 
da execução orçamentária 
da política de investimentos 
dos sistemas de informação – TI 
dos investimentos 
das aquisições, vendas e reavaliações dos imóveis 
 

Instrumento Auxiliar de Trabalho 

Além da indispensável familiaridade com as Leis Complementares 108 e 109, ambas 
de 2011, sua legislação complementar, e com os demais preceitos legais que regem 
as EFPC, devem os conselheiros para facilitar o desempenho de suas atribuições de 
controle e planejamento das reuniões fazer uso de instrumentos auxiliares sempre que 
necessário para registrar, avaliar e evidenciar seu trabalho de supervisionar a 
execução das políticas do Conselho Deliberativo e o desempenho das boas práticas 
de governança e gestão da Diretoria Executiva, dos quais podemos destacar: 
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� Normas ou documentos corporativos 
O estatuto social, os regimentos internos, o manual de código de 
conduta, o planejamento estratégico ou outros que possam existir no 
âmbito da entidade. 

� Relatórios de Auditoria 
Os relatórios dos órgãos de auditoria, seja interna ou independente, 
e dos comitês constituídos, quando houver. 

� Orientações de melhores práticas contábeis 
Além das regras aplicáveis especificamente à entidade, é 
interessante conhecer as melhores práticas contábeis, tendo por 
referência as instituições que emitem opinião a respeito como o 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, O 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, dentre outros 

� Manuais de Governança Corporativa 
Os manuais abordam diversos aspectos de interesse do Conselho 
Fiscal, dos quais a transparência das informações, o relacionamento 
com os patrocinadores, participantes e instituidores, e as 
responsabilidades da atuação profissional dos conselheiros. 

� Regulamento do Mercado de Capitais e do Sistema Financeiro 
Nacional 
Estes manuais são úteis, pois estão amparados nas melhores 
práticas nacionais com relação à transparência e proteção dos 
investidores. 

Além dos instrumentos auxiliares descritos acima, buscou-se criar um modelo de 
planejamento do Conselho Fiscal, no qual, objetiva organizar de forma didática, clara e 
objetiva, o conteúdo mínimo necessário para a atuação do conselheiro fiscal, bem 
como disponibilizar documentos de referência e instrumentos de trabalho voltados 
para um melhor resultado.  

O modelo proposta abrange desde o controle de natureza mais administrativa como 
controle de atas de reunião do Conselho Fiscal, bem como o controle de natureza 
mais técnica, como as pautas de verificação das atividades fiscalizadoras, o 
questionário de autoavaliação e o controle de pendências. 

I. Controle de Atas de Reunião (Anexo I) 
O documento de controle de atas de reunião objetiva manter o 
acompanhamento dos atos de gestão. Poder ser utilizado para 
facilitar a identificação das matérias que deverão ser objeto de uma 
melhor análise do Conselho Fiscal, inclusive acesso aos 
documentos acessórios que deram amparo às decisões da Diretoria 
Executiva e/ou do Conselho Deliberativo. A identificação do número 
das atas ou outra referência sequencial garante o acompanhamento 
de todas as atas emitidas.  
 

II. Pautas de Verificação das Atividades Fiscalizadoras, 
Questionário de Autoavaliação e Controle de Pendências 
(Sugestões, Recomendações ou Determinações) (Anexo II) 
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Pautas de Verificação das Atividades Fiscalizadoras 
As pautas de verificação das atividades fiscalizadoras incluem as 
atividades do Conselho Fiscal distribuídas em um plano de trabalho 
que pode ser utilizado com periodicidade mensal, trimestral, anual e 
quando necessário eventualmente.  Na prática, muitos dos itens de 
verificação das atividades fiscalizadoras não serão analisados na 
mesma reunião, razão pela qual se faz necessário a identificação da 
data em que o item foi abordado.  
As pautas de verificação também devem ser utilizadas para o 
acompanhamento da implementação do plano de trabalho 
(planejamento) do Conselho Fiscal durante o exercício, anotando-se 
os pontos atendidos e os comentários necessários para um melhor 
entendimento do contexto. 
 
Questionário de Autoavaliação 
Sugere-se adotar um questionário de autoavaliação e aderência às 
pautas de verificação das atividades fiscalizadoras, no qual 
receberão respostas considerando a qualidade e eficiência dos 
instrumentos auxiliares, das informações recebidas e dos 
documentos disponibilizados pela Diretoria Executiva, na seguinte 
sequência: 

o Avaliação Objetiva: Avaliação de cada atividade 
descrita, quanto à sua aplicação: 

� Não aplicável 
� Inexistência da atividade 
� Inadequação da atividade realizada 
� Possibilidade de melhoria da atividade 
� Adequação da atividade aos “olhos” do 

Conselho 
o Avaliação Qualitativa: Consiste na identificação dos 

procedimentos adotados pela entidade que justificam 
a avaliação objetiva 

 
Após a avaliação o Conselho Fiscal poderá opinar contribuindo com 
suas sugestões, recomendações e determinações que ficarão 
registradas para acompanhamento e atualização em cada reunião 
através do Controle de Pendências. 
 
Controle de Pendências (Sugestões, Recomendações ou 
Determinações) 
Após análise dos itens e preenchimento do questionário de 
autoavaliação, o Conselho Fiscal poderá avaliar a eficiência e 
eficácia das atividades de governança, gestão e controle interno 
praticadas pela entidade, oferecendo um diagnóstico para o 
Conselho Deliberativo , a quem caberá decidir sobre as providências 
que eventualmente devam ser adotadas. 
Os comentários (sugestões, recomendações ou determinações) dos 
itens avaliados devem ser colados para registro de memória do 
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próprio Conselho e acompanhamento oportuno no futuro pelo 
solicitante, sendo que as anotações realizadas no controle de 
pendência devem ser atualizadas a cada reunião. 
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Anexo I – Controle de Atas de Reunião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atas Analisadas (Indicar a numeração ou outra referência sequencial) Reunião Observações /Comentários (Incluir matérias relevantes)

Atas Analisadas (Indicar a numeração ou outra referência sequencial) Reunião Observações /Comentários (Incluir matérias relevantes)

Conselho Deliberativo

Diretoria Executiva
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Anexo II – Pautas de Verificação das Atividades Fiscalizadoras, Questionário de Autoavaliação e Controle de Pendências (Sugestões, 
Recomendações ou Determinações) 
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Avaliação Qualitativa

Controle Pendências  

Sugestões  

Orientações  

Determinações

Solicitante
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o
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Atendimento aos normativos da Previc e outros Órgãos

Coordenação e fiscalização nos Planos de Benefícios

Cumprimento das Atividades Legais e Próprias

Relatórios Aditorias Internas e Externas

Controle de Certidões Negativas de Débitos

Integração dos Órgãos Estatutários

Controle e Avaliação das deliberações registradas em Atas

Controle de compras e aquisições

Acompanhamento e controle de contratos firmados com Terceiros

Calendário de Reuniões Órgãos Estatutários

Atos e Documentos Constitutivos

Solicitante

PROCESSOS NORMATIVOS E COMPLIANCE

Controle Pendências  

Sugestões  

Orientações  

Determinações

Atividade

Avaliação

Avaliação Qualitativa
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Esturutra Mínima de Governança

Instâncias de decisão e assessoramento

Evidenciar canal direto de comunicação com a autoridade máxima da EFPC

Auditoria Interna

Princípios de Governança

Solicitante

GOVERNANÇA

Controle Pendências  

Sugestões  

Orientações  

Determinações

Atividade

Avaliação

Avaliação Qualitativa
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Evidenciar a estrutura de gereciamento de risco da EFPC

Análise dos investimentos

Identificação, Análise, Mensuração, Tratamento e Monitoramento dos Riscos 

Modelo Proprietário de Risco

Analisar nível de satisfação dos Participantes

Assegurar aos Participantes e Assistidos o pleno acesso às informações

Controle de Contigências Ativas e Passivas
Relatório de processos jurdiciais em andamento

Segregação de Atividades e Funções

Calendário de Obrigações

Código de Ética

Aderência aos Controles Internos
Controle das contribuições
Controle dos benefícios concedidos
Controle das portabilidades
Controle contábil por plano
Controle das contingências judiciais
Controle da execução orçamentária
Controle da Política de Investimentos
Controle dos sistemas de Informações - TI
Controle dos Investimentos

Imóveis - Avaliações de aquisição, vendas e reavaliações trienais

Atividade

Avaliação

Avaliação Qualitativa

GESTÃO DE RISCO

Controle Pendências  

Sugestões  

Orientações  

Determinações
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