
RESULTADOS DE 2017

Apesar do movimento de redução da taxa 
básica de juros observado em 2017, 
a FAPECE conseguiu bater sua meta 

atuarial de rentabilidade perseguida para o 
plano de benefícios administrado. No agregado, 
o plano obteve um retorno de 9,65% contra uma 
meta atuarial de 7,68% no ano, representando, 
portanto, 125,65% da meta perseguida.

Na avaliação atuarial referente ao mesmo 
exercício, as provisões matemáticas do 
plano de benefícios, em 31/12/2017, as 
quais correspondem à obrigação futura do 
plano para com os seus participantes ativos, 
assistidos e pensionistas, somavam R$ 
164.090.263,59. 

Confrontado esse valor com o do Patrimônio 
de Cobertura do plano (valor dos investimentos), 
calculado em R$ 200.154.496,60, restou apurado 

BENEFÍCIOS PAGOS EM 2017

As despesas com o pagamento de bene-
fícios no exercício de 2017 totalizaram 
R$ 5.379.692,29, sendo R$ 3.548.006,24 

de suplementações de aposentadorias, R$ 
1.044.474,02 de suplementações de pensões e 
R$ 14.767,73 referentes a pagamentos de pe-
cúlios. 

(*) O valor de R$ 772.444,30 está registrado na 
contabilidade como provisão para resgate de con-
tribuições, pois se trata dos valores de reservas de 
poupança de participantes que se desligaram do 
plano e ainda não regularizaram a situação.

REDUÇÃO DA META ATUARIAL PARA 2018

No intuito de adequar a taxa real anual de juros 
(meta atuarial) à legislação regente, a FAPECE, 
com o auxílio de sua consultoria atuarial, promo-

veu algumas alterações nas premissas atuariais, ajus-
tando a sua taxa de juros ao intervalo estabelecido pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar (PREVIC). 

Tal medida, como dito, visou à readequação do pla-
no ao contexto econômico atualmente vigente e ao in-

tervalo determinado na forma prevista na legislação. 
A alteração consiste na redução da Meta Atuarial de 

5,5% para 5,0% ao ano, recomendada pela consultoria 
atuarial, com base em estudo técnico de convergência e 
adequação da taxa real anual de juros. 

Além da redução da Meta Atuarial, também foi alte-
rada outra premissa atuarial, o fator de capacidade para 
salários e benefícios, que passou de 0,975 para 0,9818 
em razão da redução dos índices de inflação.

um Superávit Técnico de R$ 36.064.233,01, valor correspondente a 
21,98% das Provisões Matemáticas.

Acesse o portal da FAPECE (www.fapece.com.br) e veja em 
detalhes todos os resultados do exercício de 2017, nos demonstrativos 
financeiros divulgados no seu Balanço Patrimonial.



EMPOSSADOS NOVOS MEMBROS DOS 
CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

A FAPECE realizou, no mês de 
fevereiro de 2018, mais um 
pleito eleitoral. Desta vez, 

para escolha de 1 (um) dos repre-
sentantes dos participantes (titular 
e suplente) nos conselhos Delibe-
rativo e Fiscal, cujo mandato será 
de quatro anos (02 de abril de 2018 
a 02 de abril de 2022). Esse pleito 
foi realizado para renovação de ¼ 
dos membros de cada colegiado 
e os eleitos foram escolhidos por 
meio de votação realizada pelos 
participantes ativos, assistidos e 
autopatrocinados. 

Para o Conselho Deliberativo, 
concorreram os candidatos Flávio 
Remo Lima Verde Leite e Odilon 
Newtácio Cruz para a vaga de titu-
lar. Já Osvaldo Gomes de Holanda 
e Francisco Galba Viana concorre-
ram ao cargo de suplente, respec-

tivamente. 
A vaga para o Conselho Fiscal 

também foi disputada por dois 
candidatos: Antônio de Sousa Al-
ves e Célio Moura Ferreira, como 
titulares, com seus respectivos 
concorrentes para a vaga de su-
plente, José Evaldo Ribeiro e Ro-
berto Virgínio e Sousa.

A renovação dos quadros dos 
órgãos colegiados previu também, 
guardando a paridade que deve 
existir entre representantes dos 
participantes e representantes da 
patrocinadora, a indicação, pela 
Ematerce, de 1 (um) membro (titu-
lar e suplente) para cada conselho, 
no mesmo mandato.

Assim, foram indicados, pela Ema-
terce, para o Conselho Deliberativo 
os participantes Francisco Bergson 
Parente Fernandes (titular) e Maria 

Posse Conselho



PÁGINA DA FAPECE 
NO FACEBOOK
Como forma de aproximar 
ainda mais os seus participan-

tes, a Fapece criou seu perfil oficial no 
facebook. A página pode ser acessada 
em https://www.facebook.com/fape-
ce01/?ref=bookmarks. Siga a sua Fun-
dação nas redes sociais, comente, curta 
e compartilhe o conteúdo com seus fa-
miliares e amigos.

de Lourdes Freire de Sousa (suplen-
te) e para compor o Conselho Fiscal, 
os participantes João Nicédio No-
gueira (titular) e Nizomar Falcão Be-
zerra (suplente). Todos eles para um 
mandato de 02 de abril de 2018 a 02 
de abril de 2022.

Havia ainda uma vacância no 

CONVÊNIO COM O ITAÚ
A FAPECE firmou convênio com o Banco Itaú para 

pagamento da sua folha de benefícios. 
Para quem não é correntista do banco, nada 

mudará, pois você continuará recebendo o crédito de 
seu benefício na mesma instituição financeira que rece-

be atualmente.
Para quem já é correntista do Banco Itaú, ou desejar 

abrir uma conta nesse banco, poderá contar com as van-
tagens do presente convênio.

Procure a FAPECE para maiores informações.

Conselho Fiscal de um dos mem-
bros de indicação da patrocina-
dora Ematerce desde junho de 
2017, no mandato em curso de 02 
de maio de 2016 a 02 de maio de 
2020. Assim, a Ematerce procedeu 
à indicação devida, recompondo o 
quadro. Os indicados para titular e 

suplente, respectivamente, foram 
os participantes Walmir Severo 
Magalhães e Francisco Ademarzi-
nho Ponte de Holanda. 

Com a recomposição/renova-
ção dos quadros, a composição 
dos órgãos colegiados fica assim 
distribuída:



Fapece informa é o informativo quadrimes-
tral da Fapece – Fundação Assistencial e 
Previdenciária da Ematerce, instituição jurí-
dica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Endereço: Rua Vicente Linhares, 360, Aldeo-
ta, CEP: 60.135-270  – Fortaleza – Ce. Fones: 
(85) 3244.6557 / (85) 3224.2681 / Fax: (85) 
3261.4689.
Conselho Deliberativo:
Titulares: Itamar Teixeira Bezerra, Francis-
co Daniel de Sousa, Odilon Newtácio Cruz, 
Francisco Bergson Parente Fernandes
Suplentes: José Sérgio Silva, Francisco Galba 
Viana, Maria de Lourdes Freire de Sousa

Conselho Fiscal:
Titulares: Cláudio Matoso Vilela Lima, Wal-
mir Severo Magalhães, Célio Moura Ferreira
João Nicédio Alves Nogueira
Suplentes: Sérgio Romiro Pinto Bandeira, 
Francisco Ademarzinho Ponte de Holanda, 
Roberto Virgínio de Sousa, Nizomar Falcão 
Bezerra
Jornalista Responsável: Eva Silva de Oliveira 
(RN 00529JP).

Expediente

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

A confraternização de final de ano, rea-
lizada para os aposentados da Fapece, 
aconteceu mais uma vez no Da Silva 

Buffet, no dia 8 de dezembro de 2017, e reu-
niu cerca de 100 pessoas.

Foi um momento de muita harmonia e 
descontração, onde os aposentados pude-
ram novamente rever amigos e ex-colegas 
de trabalho. Tiveram eles ainda a oportuni-
dade de comemorar as conquistas obtidas 
em 2017, fortalecer laços de amizades e 
celebrar a chegada de mais um ano. Houve 
sorteio de brindes e foi servido um jantar.

A entidade arrecadou, com sempre tem 
feito nessas ocasiões, donativos que se des-
tinaram às crianças do Lar Amigos de Jesus.

Confira na galeria de fotos alguns dos 
momentos da confraternização:

NOVOS SISTEMAS PROPORCIONAM MAIS 
SEGURANÇA E AGILIDADE NOS TRABALHOS

Objetivando melhorar a ges-
tão e a boa governança da 
entidade, de forma a asse-

gurar a prestação de serviços com 
mais rapidez, controle e eficiência, 
a FAPECE está alterando todos os 
seus sistemas internos e adotando 
um novo sistema com módulos to-
talmente interligados, o que possi-
bilitará a mitigação de falhas e in-
tegrará as informações de todas as 
áreas da entidade.

A implantação do novo sistema, e 
de seus módulos, está sendo condu-
zida por uma empresa de tecnologia 

especializada, que vem implantando 
paulatinamente cada um dos módu-
los de forma a não comprometer as 
rotinas da fundação.

Segue o andamento das implanta-
ções:
MÓDULO FINANCEIRO –  Já implanta-
do. Disponível apenas para colabora-
res da FAPECE (uso interno);
MÓDULO CONTÁBIL – Já implantado. 
Disponível apenas para colaborares 
da FAPECE (uso interno);
MÓDULO DE BENEFÍCIOS – Já implan-
tado. Disponível apenas para colabo-
rares da FAPECE (uso interno);

MÓDULO DE ORÇAMENTO – Já im-
plantado, mas em fase de ajustes fi-
nais de parametrização. Disponível 
apenas para colaborares da FAPECE 
(uso interno);
MÓDULO DE EMPRÉSTIMOS – Já im-
plantado, mas em fase de ajustes fi-
nais de parametrização. Disponível 
apenas para colaborares da FAPECE 
(uso interno);
MÓDULO PORTAL DE RELACIONA-
MENTO COM O PARTICIPANTE – Ain-
da em fase  de implantação. Estará 
disponível para colaborares e partici-
pantes da FAPECE.


