
23º EPINNE e 21º EPB têm participação da Fapece

Em 2018 nossa cidade sediou o 23º Encontro de Profissionais 
de Investimento do Norte e Nordeste (EPINNE) e o 21º 
Encontro de Profissionais de Benefícios (EPB).

A Fapece foi uma das organizadoras do evento*, 
juntamente com as demais entidades locais: Cageprev, Cabec, 
Capef e Faelce. Os eventos foram realizados nos dias 17 e 18 de 
maio no Hotel Gran Mareiro.

O evento se notabilizou como um dos maiores do país no 
nosso segmento e contou com um público de cerca de 400 
profissionais da área de previdência complementar, dentre os 
quais 11 representantes da entidade (diretores, conselheiros 
e funcionários). Os participantes tiveram a oportunidade 
de aprofundar-se na discussão de temas importantes para o 

setor de previdência complementar fechada, com o intuito de 
fortalecer o segmento, promover sua integração e a superação 
de desafios.

*EPINNE e EPB são realizados em conjunto  desde 2016.

Fapece promove Seminário para discutir a nova Resolução CMN
nº 4.661/2018, que regula os investimentos no âmbito das EFPC’s

No esforço contínuo de promover a qualificação de 
seus dirigentes, conselheiros e funcionários, a Fapece 
promoveu mais uma vez em parceria com a Fundação 
Cagece de Previdência Complementar (Cageprev), Caixa 
de Previdência Privada BEC (Cabec) e a Aditus (consultoria 
de investimentos que atende as três entidades) um 
seminário que teve como temática a nova Resolução 
CMN n° 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre 
as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos 
planos administrados pelas EFPC’s.

O seminário ocorreu nos dias 4 e 5 de julho de 2018 e foi 
ministrado pelo professor Amable Zaragoza, especialista 
em Previdência Complementar do quadro próprio da 
PREVIC. O seminário possibilitou o aprofundamento 
das discussões sobre a nova norma, recém-ingressa no 
ordenamento jurídico do nosso segmento, que consolidou 
novos parâmetros para aplicação dos recursos dos 
planos de benefícios. Além dos dirigentes, conselheiros e 

funcionários, o evento esteve aberto para os participantes 
das entidades, interessados em conhecer melhor sobre a 
gestão dos recursos dos planos administrados, o que é 
sempre positivo para o segmento.

“É extremamente importante que a entidade esteja 
próxima dos seus participantes. O estreitamento desse 
laço é primordial para que a Fapece possa cumprir 
adequadamente sua missão”, ressaltou o diretor-
presidente da Fundação, Tiago Lessa.



Benefícios

Plano Setorial via Abrapp

O Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) finalmente permitiu 
que as EFPC´s associadas da Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp) possam instituir planos de 
benefício complementar voltados para as famílias dos 
seus participantes (cônjuges, filhos e dependentes 
econômicos) na modalidade de plano setorial.

Segundo informou Luis Ricardo Marcondes 
Martins, diretor-presidente da Abrapp, com 
essa medida será possível estender o alcance da 
previdência complementar aos familiares dos 
participantes, independente de seu vínculo com as 
patrocinadoras.

Tal possibilidade vem sendo encarada como a 
melhor medida em prol do fomento do sistema de 
previdência complementar fechada e permitirá atender 

uma considerável demanda até então reprimida.
Cada entidade fechada de previdência 

complementar, associada da Abrapp, se assim 
desejar, poderá instituir desde já seu plano família 
através desse vínculo associativo setorial.

Alguns números do seu Plano de Benefícios

A Fapece encerrou o 
primeiro semestre deste 
ano, com números sólidos 

e robustos. Apesar da dificuldade 
enfrentada para bater a meta 
atuarial de rentabilidade 
perseguida pelo plano em 2018, 
principalmente em razão da 
redução dos juros, bem como, das 
incertezas apresentadas frente 
ao cenário político-econômico 
pré-eleitoral, a entidade 
encerrou o mês de junho de 
2018 com R$ 207.064.523,15 
de patrimônio de cobertura 
contra R$ 193.255.454,76 no 
mesmo período de 2017, o que 

demonstra uma elevação de 
7,14% no período.

O patrimônio de cobertura 
contempla as provisões matemáticas 
(benefícios concedidos e benefícios 
a conceder) e o equilíbrio técnico 
(resultado apurado).

Apesar do empenho da entidade 

em atingir em sua meta de 
rentabilidade, é preciso destacar 
que por tratar-se o plano de 
Benefícios da FAPECE de um plano 
já maduro, com significativa parcela 
dos participantes já elegíveis ao 
recebimento de benefícios, diante 
da divulgação de edital para 
realização de novo concurso na 
patrocinadora Ematerce, a Fapece 
precisa, antes de qualquer outro 
objetivo, proteger o patrimônio do 
plano, prezando por sua liquidez, 
de forma que não pode assumir 
maiores riscos na gestão dos 
recursos garantidores do plano 
administrado.



Normas

Vantagens da Previdência Complementar

Como as Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC´s) 
não visam o lucro, conseguem reverter 

em favor dos planos que administram 
praticamente toda a rentabilidade obtida 
com os investimentos, deduzindo-se 

apenas o custeio administrativo. Os 
planos de benefício complementar podem 
ser contratados por empregados das 
patrocinadoras. O benefício vitalício tem 
menores taxas de administração.

Nova Coletânea de Normas da EFPC

Foi lançada no mês de setembro de 2018, a nova 
Coletânea de Normas das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC). O exemplar 

foi atualizado até julho de 2018 e inclui três novos 
normativos aprovados no início deste ano.

O documento reúne toda estrutura normativa de 
previdência complementar, incluindo leis, decretos, 
portarias, resoluções e instruções. Entre as principais 
novidades da nova edição, estão:

Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, 
aprovada na reunião do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar de abril, que consolida os 
procedimentos contábeis das entidades fechadas de 
previdência complementar, antes previstos em três 
resoluções distintas.

Resolução CMN nº 4661, de 25 de maio de 2018, 
que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos 
recursos garantidores dos planos administrados 
pelas EFPC.

Portaria nº 359, de 26 de julho de 2018, documento 
do Regimento Interno da Secretaria de Previdência 
e da Subsecretaria do Regime de Previdência 
Complementar.

A coletânea traz também as Leis Complementares 
nº 108 e 109 anotadas, que são duas principais leis 
sobre a previdência complementar e a relação dos 
entes federativos com suas respectivas entidades 
fechadas de previdência complementar.

Aplicativo LRPC – A Coletânea de Normas, também 
está disponível em formato específico para celulares, 
nos sistemas IOS e Android. O aplicativo pode ser 
localizado por meio da sigla LRPC, que significa 
Legislação do Regime de Previdência Complementar.

Fonte: www.previdencia.gov.br



Fapece informa é o informativo quadrimestral 
da Fapece – Fundação Assistencial e 
Previdenciária da Ematerce, instituição 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 
Endereço: Rua Vicente Linhares, 360, Aldeota, 

CEP: 60.135-270  – Fortaleza – Ce. Fones: (85) 
3244.6557 / Fax: (85) 3261.4689.
Diretor-Presidente: Tiago Lessa 
Diretor de Seguridade: Francisco de Assis 
Sousa
Conselho Deliberativo: Titulares: Itamar 
Teixeira Bezerra; Francisco Daniel de Souza; 
Odilon Newtácio Cruz; Francisco Bergson 
Parente Fernandes
Suplentes: José Sérgio Silva Lima; Francisco 

Galba Viana; Maria de Lourdes Freire de Sousa
Conselho Fiscal: Titulares: Cláudio Matoso 
Vilela Lima; Walmir 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

Entrevista com o Participante
Esta edição do Jornal da Fapece traz uma entrevista com o contabilista e 

membro fundador da Fapece, José Maria Martins Mendes. Aposentado desde 
1994, ele fala sobre os benefícios que a Fundação vem proporcionando à sua 
vida ao longo desses 24 anos.

Acompanhe a entrevista:   

Jornal Fapece: O que a Fapece 
representa na sua vida?

José Maria: No início do exercício 
de 1985, por determinação do 
então presidente da Ematerce, Dr. 
Manoel Felipe de Morais Rêgo, foi 
constituída através de uma portaria, 
uma comissão que tive a honra de 
presidir para que fosse estudada 
e apresentada uma sugestão para 
criar uma entidade fechada de 
Previdência Complementar (Fundo 
de Pensão), destinada aos servidores 
da Ematerce, na forma estabelecida 
pelo Conselho Monetário Nacional, 
que hoje rege a referida matéria 
através da Lei Complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001.

JF: Há quanto tempo o senhor é 
participante da Fapece?

JM: Posteriormente a comissão 

apresentou à presidência da 
Ematerce uma minuta de um Estatuto 
Social e Regulamento, com base nas 
normas exigidas pela Secretaria de 
Previdência Complementar, sendo 
os referidos documentos aprovados 
pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social, mediante a PT- 
GM Nº 3.619, de 20 de dezembro 
de 1985, sendo assim oficialmente 
constituída a Fundação Assistencial e 
Previdenciária da Ematerce – Fapece. 
Em relação a minha participação na 
Fapece ocorreu por adesão em 1º 
de janeiro de 1986, tendo a referida 
matrícula o número sequencial 
00014, considerado como membro 
fundador.

JF: O senhor está satisfeito com a 
Fapece?

JM: Até a presente data 
(18/09/2018) e tendo me aposentado 
em 1º de janeiro de 1994, já desfrutei 
do benefício de complementação da 
aposentadoria pelo INSS, por mais de 
24 anos.

JF: Qual a importância da Fapece 
para o senhor nessa fase, após a 
aposentadoria?

JM: Relativamente à 
importância da Fapece em minha 
vida, foi de ter participado da sua 
constituição, do seu crescimento 
e de observar ao longo do tempo, 
que a mesma ocupou um grande 
espaço de credibilidade perante 
o órgão patrocinador e seus 
participantes. Ressalto que desde 
1º de janeiro de 1986, quando 
me filiei à Fapece, até a data da 
minha aposentadoria por tempo 
de serviço em 1º de janeiro de 
1994, totalizando oito anos de 
contribuição, se comparado com os 
benefícios que hoje a fundação me 
proporciona, é a comprovação da 
excelente recompensa, estímulo 
e credibilidade. Recomendo que 
os atuais e os novos servidores 
da Ematerce sejam também 
participantes deste Fundo de 
Pensão.

“Até a presente data 
(18/09/2018) e 

tendo me aposentado 
em 1º de janeiro de 
1994, já desfrutei 
do benefício de 
complementação da 
aposentadoria do INSS 
por mais de 24 anos”


