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A Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais – PREVCOM-MG foi 

criada com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário 

para os servidores titulares de cargo efetivo, os membros da magistratura, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública estaduais, bem como os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais. 

 

Hoje a PREVCOM-MG administra somente um Plano de Benefícios, o PREVPLAN, inscrito no 

Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC), sob o número 2015.0004-29. 

 

A PREVCOM-MG é uma entidade sem fins lucrativos e com autonomia administrativa, 

financeira e gerencial, nos termos da Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. 

 

Em cumprimento aos ditames da Resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006, e da 

Instrução PREVIC nº 13, de 12 de novembro de 2014, a PREVCOM-MG apresenta o Relatório 

Anual de Informações aos Participantes relativo ao exercício de 2018. 

Este Relatório tem por objeto informar e esclarecer aos Participantes e Patrocinadores do 

PREVPLAN os principais pontos sobre a gestão e os resultados da entidade em 2018, de forma 

clara e didática. 
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Senhores Participantes, 
 
Tendo iniciado sua jornada institucional em outubro de 2014, a PREVCOM-MG 

ainda se encontra em fase de estruturação. Nesse curto período, a entidade tem enfrentado 
desafios financeiros, uma vez que a dotação inicial para seu custeio administrativo, de até 
R$ 20 milhões, está sendo liberado de forma parcelada e intermitente, nos termos da Lei 
Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. De dezembro de 2014 a dezembro de 
2018, foram disponibilizados R$ 11.559.500,00 (onze milhões quinhentos e cinquenta e 
nove mil e quinhentos reais), sendo que, em 2018 o valor da dotação destinada ao custeio 
da PREVCOM-MG foi de R$ 2.907.000 (dois milhões, novecentos e sete mil reais). 

 
Como o valor da dotação inicial não foi depositada de uma única vez, até o montante 

definido pela lei, o principal desafio da PREVCOM-MG e de seus gestores tem sido 
combinar a sustentabilidade da Fundação com o crescimento regular do regime de 
previdência complementar e do Plano de Benefícios PREVPLAN, no Estado de Minas 
Gerais.  

 
Para tanto, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da PREVCOM-MG 

acompanham as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) do Estado e mantêm diálogo 
permanente com o Poder Executivo, por meio de visitas institucionais e expedientes.  

 
A agenda política do país debateu intensamente a Reforma da Previdência no final do 

ano de 2018, o que reforça ainda mais a correta opção de Minas Gerais por manter o atual 
modelo sustentável de previdência complementar, a exemplo do que vem sendo feito por 
mais da metade dos Estados da Federação.  

 
Apesar dos percalços, em especial os atrasos no calendário de implantação de 

programas essenciais à PREVCOM-MG, a Diretoria Executiva vem transpondo obstáculos 
e conduzindo a Fundação dentro dos padrões legais e de gestão exigidos pelos órgãos 
regulador e fiscalizador.  

 
A PREVCOM-MG opera com uma estrutura enxuta e soma, atualmente, apenas 8 

(oito) profissionais dedicados, incluindo os diretores. As atividades que exigem técnicos ou 
especialistas com valores de remuneração mais elevados são terceirizadas, o que resulta 
em economia para a Fundação. 

 
O novo regime de previdência complementar para os servidores do Estado de Minas 

Gerais ainda se mostra amplamente desconhecido, apesar das inúmeras palestras e ações 
de divulgação em fóruns do Estado. Destaca-se, no entanto, que a falta de conhecimento 
do novo regime não se limita apenas aos mineiros, uma vez que a educação previdenciária 
e financeira da população brasileira é quase nula. Atravessamos um período de mudança de 
paradigma, que contraria nossa história e costumes – somos, sim, um povo de muitas 
qualidades, mas infelizmente o ato de poupar não é da nossa natureza.  
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Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostram que somente 24% da população brasileira economicamente ativa faz algum tipo 
de investimento. Dessa faixa, 42% pertence à chamada classe A e, no extremo oposto, 
18% pertence à classe C.  

 
Apesar de 2018 ter sido um ano difícil para o incremento do número de adesões à 

previdência complementar, face à ausência de concursos públicos e, por conseguinte, o 
reduzido ingresso de servidores nos quadros do Estado de Minas Gerais, a PREVCOM-MG 
obteve considerável aumento dos recursos garantidores, em especial por meio de 
Participantes oriundos da magistratura, do Ministério Público, e recentemente, pelo 
Tribunal de Contas do Estado. 
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CONSELHO DELIBERATIVO 
 
O Conselho Deliberativo é o órgão estatutário de deliberação e orientação superior 

da PREVCOM-MG. É composto paritariamente por representantes dos Patrocinadores e 
dos Participantes do Plano de Benefícios PREVPLAN, conforme legislação vigente. 

 
O Conselho Deliberativo não é um órgão de gestão, mas sim o responsável pela 

definição das políticas e diretrizes gerais, conforme disciplina a Lei Complementar federal 
nº 108, de 29 de maio de 2001, que serve de diploma central para entidades como a 
PREVCOM-MG.  

 
O Conselho Deliberativo é composto de 6 (seis) membros. São 3 (três) conselheiros 

indicados por Patrocinadores, sendo 1 (um) representante de cada Poder do Estado de 
Minas Gerais: Legislativo, Judiciário e Executivo. Cada representante é indicado pelo 
respectivo chefe do Poder. 

 
Os demais 3 (três) membros representam os Participantes e Assistidos do Plano de 

Benefícios PREVPLAN, escolhidos mediante eleição interna, realizada em 2016, com 
mandato até 2020. 

 
Tanto os representantes dos Patrocinadores quanto os representantes eleitos pelos 

Participantes e Assistidos exercem mandato de 4 (quatro) anos. 
 
A Presidência do Conselho Deliberativo é exercida, por força de lei, por um dos 

representantes dos Patrocinadores. 
 
 
 

Composição do Conselho Deliberativo (em 31 de dezembro de 2018) 

 
 
Representantes do Poder Executivo: 
 Procurador do Estado Marcelo Barroso Lima Brito de Campos 

Conselheiro Titular e Presidente 
 
Procurador do Estado Gabriel Arbex Valle 
Conselheiro Suplente 

 
Representantes do Poder Judiciário: 
   
 Magistrado Aposentado Noelho Adelino Machado 

Conselheiro Titular 
 
Magistrado Aposentado Cláudio Manuel Barreto de Figueiredo  
Conselheiro Suplente 
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11 Reuniões  
em 2018 

 
Representantes do Poder Legislativo: 

  Dayana Alves Guimarães 
Conselheira Titular 
 
Marilandi Macêdo Bhering 
Conselheira Suplente 

  
Representantes dos Participantes e Assistidos: 

Defensor Público Cantídio Dias de Freitas Filho 
Conselheiro Titular 
 
Defensor Público Marcos Lourenço Capanema de Almeida 
Conselheiro Titular 
 
Defensora Pública Rebeca Breves de Melo e Silva 
Conselheira Titular 
 

Apesar da previsão estatutária de suplentes para cada um dos cargos do Conselho 
Deliberativo, durante as eleições realizadas entre Participantes e Assistidos em 2016, não 
houve candidaturas para os cargos de conselheiros suplentes. 

Por força da legislação e regulamentação a que os fundos de pensão estão sujeitos, 
todos os conselheiros devem ser certificados por órgãos reconhecidos pela PREVIC, de 
forma a demonstrar seu conhecimento em uma das atividades-fim da PREVCOM-MG.  

 
 
 

O Conselho Deliberativo 
realizou 11 reuniões 
ordinárias em 2018, 

e nenhuma extraordinária. 
Fonte: Controles Internos 

 
 
 
 

CONSELHO FISCAL 
 

O Conselho Fiscal é o órgão estatutário de controles internos da entidade, com 
composição paritária entre Participantes e Patrocinadores. É composto de 4 (quatro) 
membros, sendo 2 (dois) representantes dos Participantes e Assistidos do Plano de 
Benefícios PREVPLAN, escolhidos mediante eleição interna, realizada em 2016. 

Os demais 2 (dois) membros foram indicados por Patrocinadores, sendo 1 (um) do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 1 (um) do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. Esses representantes foram definidos pelos chefes das respectivas entidades 
públicas. 
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11 Reuniões  
em 2018 

Tanto os representantes eleitos pelos Participantes e Assistidos quanto os 
representantes indicados por Patrocinadores exercem mandato de 4 (quatros) anos, sendo 
vedada a recondução. 

A Presidência do Conselho Fiscal é exercida, por força de lei, por um dos 
representantes dos Participantes e Assistidos.  
 
 

Composição do Conselho Fiscal (em 31 de dezembro de 2018) 

 
Representante dos Participantes e Assistidos: 
  

Defensora Pública Camila Cortes Rezende Silveira Dantas  
Conselheira Titular e Presidente 

 
Defensor Público Lucas de Ávila Chaves Borges 
Conselheiro Titular 
 
 

Representantes do Ministério Público: 
  

Promotor de Justiça Carlos Henrique Torres de Souza 
Conselheiro Titular 
 
Promotor de Justiça Maicson Borges Pereira Inocêncio de Paula 
Conselheiro Suplente 

 
 
Representante do Tribunal de Contas: 
  

Eduardo Rodrigues Chaves 
Conselheiro Titular 
 

Apesar da previsão estatutária de suplentes para cada um dos ocupantes do Conselho 
Fiscal, durante as eleições realizadas entre Participantes e Assistidos em 2016, não houve 
candidaturas para os cargos de conselheiros suplentes. 

 
Por força da legislação e regulamentação a que os fundos de pensão estão sujeitos, 

todos os conselheiros devem ser certificados por órgãos reconhecidos pela PREVIC, de 
forma a demonstrar seu conhecimento em uma das atividades-fim da PREVCOM-MG. 

 
 
 
 

O Conselho Fiscal 
realizou 11 reuniões 
ordinárias em 2018, 

e nenhuma extraordinária. 
Fonte: Controles Internos 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

A gestão da PREVCOM-MG é realizada pela Diretoria Executiva, conforme 
disposição estatutária. A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da 
Fundação, sempre em conformidade com a política traçada pelo Conselho Deliberativo e 
respeitados os ditames do seu Estatuto Social. 

A Diretoria Executiva é composta por 4 (quatro) diretores, nomeados pelo Conselho 
Deliberativo da PREVCOM-MG para o cumprimento de um mandato de 4 (quatro) anos, 
permitida a recondução. 

Atualmente, a PREVCOM-MG atua com 3 (três) Diretorias, e as atividades da 
Diretoria Administrativo Financeira foram redistribuídas temporariamente entre a 
Presidência e a Diretoria de Investimentos, conforme previsão do Estatuto.    

Subordinadas a cada Diretoria atuam as respectivas Coordenações, e cujo número 
de empregados varia conforme a demanda da PREVCOM-MG e a utilização simultânea de 
serviços terceirizados e descentralizados, para fins de eficiência e economia.  

A composição da Diretoria Executiva foi alterada no mês de março de 2019, com a 
saída da Diretora Maria Ester Véras Nascimento, que esteve na Presidência da Fundação 
durante os exercícios de 2014 a 2018. 

A PREVCOM-MG, por seus Conselheiros, Participantes, Patrocinadores e 
empregados, registram os votos de agradecimento pela dedicação na condução dos 
interesses da entidade prestada pela Dra. Maria Ester no período, que representaram 
expressivo progresso para a previdência complementar do Estado de Minas Gerais. 

A Presidência da PREVCOM-MG, passará a ser exercida pelo Dr. Armando Quintão 
Bello de Oliveira Júnior, Advogado, Professor e membro da Diretoria da ABRAPP, 
experiente dirigente no segmento de previdência complementar, com atuação de mais de 
18 anos de Diretoria e Conselhos da OABPREV-MG. 

O Dr. Armando Bello foi nomeado e empossado em 15 de abril de 2019, por 
ocasião da 56ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, e iniciará as atividades do 
mandato a partir de 7 de maio de 2019. 

Composição dos Quadros da Diretoria Executiva (em 31 de dezembro de 2018) 

Presidência da Diretoria Executiva 

Ao Diretor Presidente cabe a direção e a coordenação geral das atividades da 
PREVCOM-MG. 

Diretora Presidente: Maria Ester Véras Nascimento 
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59 Reuniões 
em 2018  

 Certificada pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de 
Seguridade Social (ICSS)

Diretoria de Seguridade - DISEG 

Ao Diretor de Seguridade cabe o planejamento e a responsabilidade pela 
implementação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios, a manutenção dos cadastros 
de Participantes, Beneficiários e Assistidos, bem como a concessão e o pagamento de 
benefícios. 

Diretora de Seguridade Wilma Ferreira 

 Certificada pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de
Seguridade Social (ICSS)

 ARPB – Administradora Responsável pelo Plano de Benefício

Diretoria de Investimentos - DIRIN 

Ao Diretor de Investimentos compete o planejamento e a gestão do Programa de 
Investimentos da PREVCOM-MG, bem como a coordenação do Comitê de Investimentos. 

Diretor de Investimentos José Antônio Bittencourt Soares 

 Certificado Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais - Anbima (CPA-10 e CPA-20)

 Certificado pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de
Seguridade Social (ICSS)

 AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Por força da legislação, além de devidamente certificados por órgãos reconhecidos
do sistema dos fundos de pensão, todos os Diretores da PREVCOM-MG são habilitados 
diretamente perante a PREVIC, como forma a demonstrar aptidão técnica e profissional 
para o exercício de seus mandatos. 

Cada membro da Diretoria Executiva é eleito diretamente pelo Conselho 
Deliberativo para um mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução. 

O Diretoria Executiva 
 realizou 59 reuniões 

ordinárias em 2018, 
e nenhuma extraordinária. 

Fonte: Controles Internos
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

A PREVCOM-MG prevê em seu Estatuto Social a instituição do Comitê de 
Investimentos, que é um órgão colegiado auxiliar vinculado à Diretoria Executiva. De caráter 
consultivo, o Comitê é responsável por avaliar propostas de investimentos e riscos 
envolvidos, bem como a Compliance dos investimentos a serem realizados pela entidade, 
após aprovação pela Diretoria Executiva e/ou Conselho Deliberativo, conforme a alçada, 
natureza e vulto do investimento envolvido. 

. 

Composição do Comitê de Investimentos (em 31 de dezembro de 2018) 

De acordo com o Estatuto Social da PREVCOM-MG, o Comitê de Investimentos 
será composto por 3 (três) a 5 (cinco) empregados da entidade, que devem ser 
devidamente certificados para o exercício de suas funções no Comitê. 

Membros do Comitê de Invest imentos:  

José Antônio Bittencourt Soares 
Presidente do Comitê 

Ulysses Santos Lages 
Coordenador de Investimentos 

José Luiz Ferreira Cardoso 
Coordenador de Controles Internos 

Aroldo de Rezende Bastos Pereira 
Coordenador Jurídico 
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Apr imoramento leg is lat ivo do Regime de Previdência  Complementar   

 
O principal desafio da PREVCOM-MG em 2018 foi a continuidade das ações de 

fomento da previdência complementar perante os Patrocinadores, em particular o Poder 
Executivo, visando sensibilizá-lo da importância de atualização da Lei Complementar nº 132 
de 7 de janeiro de 2014, e nos termos do Anexo a que se refere o art. 2º do Decreto 
Estadual nº 46.525, de 3 de junho de 2014, sendo estas as principais normas do regime de 
previdência complementar de Minas Gerais. 

 
A PREVCOM-MG tem buscado demonstrar que pelo menos três aprimoramentos 

seriam necessários como ações de fomento contudo, dependem de alteração legislativa, 
cujos projetos estão em fase de deliberação junto ao Poder Executivo: 

 
 Adesão Automát ica . Esse instituto já foi consagrado nos fundos de pensão 

de servidores públicos federais (Funpresp-Exe e Funpresp-Jud), e está sendo 
rapidamente inserido na maioria das entidades estaduais. A adesão 
automática promove a educação previdenciária do servidor, amplia o 
fomento e a sustentabilidade das entidades, além de não ferir a facultatividade 
constitucional, que é a base do regime de previdência complementar. 

 
 Inc lusão de outros Entes Federat ivos.  A inclusão de outros entes 

federativos mediante convênio de adesão resultaria no aumento da 
sustentabilidade do sistema e na redução das taxas de carregamento pagas 
por Participantes e Patrocinadores, sendo parte da estratégia de fomento e 
de economia da fundação.  

 
 Opção pela Mudança de Regime.  Seguindo modelo de sucesso das 

entidades federais, foi encaminhada ao Poder Executivo proposta de 
alteração legal que permite aos servidores que ingressaram na Administração 
Pública antes da vigência do atual sistema de previdência complementar a 
opção pela troca de regime. Cálculos atuariais demonstram que, para várias 
carreiras do serviço público, a troca de regime é benéfica e assegura uma 
poupança previdenciária maior. Trata-se de mais uma faculdade colocada à 
disposição do servidor público, que poderá, a seu critério, optar pela 
mudança de regime em caso de vantagem para seu planejamento financeiro. 

 
Essas são apenas algumas das alternativas legislativas que vêm sendo debatidas para 

aprimoramento da previdência complementar em Minas Gerais.  
 
Para promoção dessas mudanças, a PREVCOM-MG tem recebido o apoio de 

categorias, órgãos e sindicatos de classe de Minas Gerais, sobretudo na magistratura, Polícia 
Civil e Ministério Público. 
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Concomitantemente às agendas especiais com o Poder Executivo, a PREVCOM-MG 
também realizou apresentações e palestras para servidores e membros dos três Poderes 
de Minas Gerais, sempre com o objetivo de informar e esclarecer sobre o regime de 
previdência complementar. Foi dada atenção às carreiras de serviço público cujos titulares 
enfrentam situações de risco – normalmente aquelas atreladas à Segurança Pública. A 
PREVCOM-MG considera fundamental que o servidor enquadrado nessa situação conheça 
tempestivamente o benefício de risco oferecido pelo PREVPLAN, que apresenta custos 
abaixo dos seguros tradicionalmente oferecidos no mercado. 

 
 

 
Atual ização do Esta tuto Socia l  e  do Regulamento do PREVPLAN  

 
A Diretoria Executiva tem coletado, desde os primeiros anos de seu mandato, 

informações sobre as necessidades da previdência complementar em Minas Gerais. Junto a 
esse diagnóstico, foram recolhidos dados e experiências compartilhadas no âmbito da 
Comissão Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos (veja item 
seguinte). 

 
Os resultados dessas pesquisas subsidiaram as propostas de alteração do Estatuto 

Social da PREVCOM-MG e do Regulamento do Plano de Benefícios PREVPLAN, 
reapresentadas ao Conselho Deliberativo da entidade no 2º semestre de 2018, com 
contribuições dos Patrocinadores. 

 
As alterações visam atualizar a redação desses instrumentos, esclarecendo conceitos 

e institutos por meio de uma linguagem mais clara, além de ajustar formalidades que oneram 
sem justificativa os trabalhos da PREVCOM-MG. Por outro lado, nenhuma das propostas 
implicam em ônus para Participantes ou Patrocinadores. Na verdade, espera-se que, com 
a aprovação das novas redações, o Estatuto Social e, especialmente, o Regulamento do 
PREVPLAN tornem-se mais acessíveis aos Participantes, estimulando, dessa forma, a 
educação previdenciária dos principais públicos da Fundação. 

 
Após a aprovação das propostas pelo Conselho Deliberativo, esse conteúdo foi 

integralmente disponibilizado aos Participantes e Patrocinadores, conforme determina a 
PREVIC. 

 
 

Par t ic ipação da PREVCOM-MG em discussões e comissões  (ao longo do exercício 
de 2018) 

 
A PREVCOM-MG permanece presente nas Comissões Técnicas nacionais e regionais 

coordenadas pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - Abrapp (Obs.: As Comissões foram reestruturadas pela ABRAPP, a partir 
de 2018, na forma dos atuais Comitês Técnicos, sendo que a PREVCOM-MG continua 
presente nos trabalhos dos mesmos): 

 Comissão Técnica Nacional de Fundos de Pensão dos Servidores 
Públicos 

 Comissão Técnica Regional Leste de Assuntos Jurídicos 
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 Comissão Técnica Regional CTR Leste Estratégia e Criação de Valor 

 Comissão Técnica Regional Leste de Planos Previdenciários 

 Comissão Técnica Regional Leste de Contabilidade 

 Comissão Técnica Regional Leste de Investimentos 

 Comissão Técnica Regional Leste de Governança e Riscos. 
 

As Comissões Técnicas são palcos de discussão, de troca de experiências e de 
capacitação dos profissionais de previdência complementar do país. Seus resultados por 
vezes compõem os painéis e exposições do Congresso Brasileiro da Previdência 
Complementar Fechada, maior evento do setor realizado no país.  

 
Trata-se de um intercâmbio especializado muito importante para a PREVCOM-MG. 

Afinal, as experiências compartilhadas por funcionários e diretores que integram tais 
Comissões enriquecem a tomada de decisão e a gestão da Fundação.  Fóruns setoriais de 
atualização e qualificação técnica do profissional das entidades fechadas de previdência 
complementar, as Comissões Técnicas trazem benefícios diretos à administração dos Planos 
de Benefícios. 
 

Implementação e transparênc ia da previdência complementar  

A viabilidade e a sustentabilidade da PREVCOM-MG são pautas prioritárias do 
Conselho Deliberativo, que estabelece as diretrizes institucionais, e da Diretoria Executiva, 
responsável pela gestão. No âmbito de suas respectivas competências estatutárias, esses 
órgãos colegiados têm implementado as medidas necessárias para assegurar e universalizar 
a previdência complementar no Estado, tais como: Terceirização de atividades, nos casos 
específicos, adequando a melhor relação custo/benefícios; 

 Contratação apenas de profissionais chave, devidamente qualificados 
(exigência do órgão fiscalizador);  

 Implementação de ações de comunicação, que incluem visitas 
institucionais e palestras a gestores e autoridades públicas, para 
apresentação do PREVPLAN; 

 Ampliação do calendário de apresentações e palestras, além de 
atendimentos individualizados a servidores e Participantes, visando à 
promoção da poupança previdenciária e aspectos do planejamento 
financeiro, entre outros temas.  

 
Nesse contexto, o que cabe à PREVCOM-MG, como entidade fechada de 

previdência complementar, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de 
gestão de recursos humanos é manter-se atenta a suas obrigações estatutárias e legais, que 
incluem uma permanente campanha de informação e prestação de contas de seus atos e 
políticas de gestão.  

 
Transparência é política essencial da PREVCOM-MG, que deve comunicar, formal e 

tempestivamente, às autoridades competentes, aos Patrocinadores e aos Participantes, por 
meio de seus devidos representantes, sempre documentalmente, quaisquer riscos para a 
sustentabilidade do regime. 
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Por isso, a PREVCOM-MG, por meio do seu Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, mantém contato institucional com os representantes do Poder Executivo, em 
especial com a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).  

 
Ao longo de 2018, com intensificação de ações no último trimestre, a PREVCOM-

MG manteve fluxo contínuo de informações com esses órgãos e autoridades, ratificando, 
perante o Poder Executivo, a importância do cumprimento do aporte legal e do apoio à 
previdência complementar do Estado em seus anos iniciais de instalação. 
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2º Acordo Colet ivo de Traba lho da PREVCOM -MG 

 
Nesse contexto, o que cabe à PREVCOM-MG, como entidade fechada de 

previdência complementar, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de 
gestão de recursos humanos é manter-se atenta a suas obrigações estatutárias e legais, que 
incluem uma permanente campanha de informação e prestação de contas de seus atos e 
políticas de gestão.  

 
Transparência é política essencial da PREVCOM-MG, que deve comunicar, formal e 

tempestivamente, às autoridades competentes, aos Patrocinadores e aos Participantes, por 
meio de seus devidos representantes, sempre documentalmente, quaisquer riscos para a 
sustentabilidade do regime. 

 
Por isso, a PREVCOM-MG, por meio do seu Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, mantém contato institucional com os representantes do Poder Executivo, em 
especial com a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).  

 
Ao longo de 2018, com intensificação de ações no último trimestre, a PREVCOM-

MG manteve fluxo contínuo de informações com esses órgãos e autoridades, ratificando, 
perante o Poder Executivo, a importância do cumprimento do aporte legal e do apoio à 
previdência complementar do Estado em seus anos iniciais de instalação. 

 
 

Rotina Mensal de Informe das Contr ibuições e Apl icações do PREVPLAN  
 
Com o aumento do número de Participantes e o consequente acréscimo de 

contribuições ao PREVPLAN, e considerando a exigência legal e estatutária de que as 
aplicações envolvendo valores superiores a 5% (cinco por cento) da totalidade dos recursos 
garantidores sejam aprovadas pelo Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva 
implementou uma nova rotina em 2017, que permanece em vigor no atual exercício. 

 
Mensalmente, o Conselho Deliberativo recebe uma estimativa prévia das 

contribuições de Participantes e de Patrocinadores a serem recolhidas ao PREVPLAN 
naquele mês. De posse dessas informações, os conselheiros aprovam um planejamento de 
aplicações dos recursos garantidores, sempre observando a Política de Investimentos da 
PREVCOM-MG. 

 
No mês seguinte, o Conselho Deliberativo recebe uma confirmação da prévia 

aprovada no mês anterior. O objetivo da rotina, que envolve a Diretoria de Seguridade e 
a Diretoria de Investimentos, é cumprir as exigências legais e assegurar que as aplicações 
necessárias sejam feitas dentro dos prazos do Manual de Arrecadação da PREVCOM-MG, 
sem perda de rentabilidade para os Participantes. 
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Contratação do S is tema Integrado de Gestão  
 
A aquisição da licença do software do sistema integrado de gestão voltado para a 

previdência complementar, prossegue no cronograma de implantação.  
 
Uma vez em funcionamento, o sistema automatizado não só ligará todas as áreas-

fim da entidade, como permitirá o aprimoramento dos serviços ofertados aos Participantes, 
bem como a redução dos prazos de resposta. No entanto, o avanço mais importante, 
quando o sistema integrado de gestão estiver em plena operação, permitirá que a 
PREVCOM-MG finalmente disponibilize em sua página eletrônica uma Área Exclusiva do 
Participante do PREVPLAN, com acesso seguro e instantâneo as informações como saldo 
de conta, simulações e rentabilidade dos investimentos, dentre outras. 

 
Esse importante marco na gestão é um dos projetos fundamentais da Diretoria 

Executiva que tem realizado pesquisas e entrevistas com fornecedores dessa tecnologia, 
tendo sido contratada empresa capacitada com tradição no segmento e tem desenvolvido 
o projeto dentro da realidade financeira da Fundação. 

 
 
 

 
Mantendo prática iniciada no início do mandato da Diretoria Executiva, a PREVCOM-

MG possui 2 (duas) contas bancárias totalmente segregadas, para fins de transparência e 
segurança, e em virtude de a dotação inicial ser destinada às despesas administrativas da 
entidade. 

 
 

Conta do PGA –  Plano de Gestão Adminis trat iva  (todos os dados com data-base de 
31 de dezembro de 2018) 

 
Uma delas, destina-se à alocação dos recursos do Plano de Gestão Administrativa 

(PGA) que contempla os valores de dotação inicial destinados à implantação da PREVCOM-
MG, definidos na Lei Complementar nº 132/2014. 

 
Também são aportados nessa conta, os valores alusivos à taxa de carregamento 

vertidas por participantes e patrocinadoras, bem como os valores recebidos de seguradora 
a título de ressarcimento de despesas.  Todos esses recursos são destinados ao custeio 
administrativo da entidade.  

 
Em 2018, a Lei de Orçamento Estadual (LOA) destinou, a título de dotação inicial, 

um repasse de R$ 2.610.000,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil reais) à PREVCOM-
MG, suplementados, a partir de outubro de 2018, com R$ 396.275,00 (Trezentos e 
noventa e seis mil duzentos e setenta e cinco reais). Desse total, foram recebidos, até 31 
de dezembro de 2018, o valor de R$ 2.689.500,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil e quinhentos reais). 

 
A taxa de carregamento, procedente das contribuições de Participantes e 

Patrocinadores, resultou nos seguintes valores: 
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TAXA DE CARREGAMENTO (R$) 

COMPETÊNCIA REFERÊNCIA PARTICIPANTE PATROCINADOR TOTAL 

dez/17 jan/18 8.194,89 7.777,27 15.972,16 

jan/18 fev/18 8.076,36 7.768,75 R15.845,11 

fev/18 mar/18 8.320,71 7.853,84 16.174,55 

mar/18 abr/18 8.904,04 8.239,10 17.143,14 
abr/18 mai/18 11.629,10 10.773,92 22.403,02 

mai/18 jun/18 11.520,34 10.572,84 22.093,18 

jun/18 jul/18 10.909,13 9.804,60 20.713,73 

jul/18 ago/18 11.196,84 10.166,26 21.363,10 

ago/18 set/18 11.369,25 10.153,14 21.522,39 

set/18 out/18 11.522,35 10.176,88 21.699,23 

out/18 nov/18 11.767,56 10.400,43 22.167,99 

nov/18 dez/18 22.843,25 21,033,19 43.876,44 

TOTAL 136.253,82  124.720,22  260.974,04  

Fonte: DIRAD 

 
Por fim, há o valor correspondente ao ressarcimento de despesas, que é recurso 

advindo da Seguradora Mongeral Aegon, para cobertura dos custos de processamento e 
repasse dos valores mensais vertidos pelos participantes para o custeio dos benefícios de 
risco por invalidez ou morte, oferecido no Plano de Benefícios PREVPLAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: DIRAD 

 

Os valores do PGA são aplicados em fundo de investimentos de renda fixa com 

liquidez diária e são transferidos para a conta corrente apenas para o pagamento das 

obrigações da entidade. O objetivo básico dessa rotina é a sustentabilidade financeira da 

PREVCOM-MG. Os valores do PGA estão aplicados no Fundo Itaú Soberano RF Simples 

LP FICFI (CNPJ 06.175.696/0001-73). 

REEMBOLSO DE DESPESA (R$) 
 MONGERAL 

De a cord o  o  Reg u l ament o  d o  P l ano  de  Bene f í c i o s  PREVPLA N e  o  c on t r a to  f i rmado 
en t re  a  PRE VCOM -MG e  a  Se gurad ora  Mo nge ra l  Aeg o n ,  h á  um p r oced ime nt o  f o rma l  

e s t abe l ec i do  a t é  que  o  va lo r  d o  re s sa r c ime nto  d e  des pesa s  s e j a  f i na lme nte  d epo s i t ado  
no  PGA da  F u ndação ,  o  q ue  e xp l i c a  a  d i f e r ença  e n t r e  Comp etênc i a  e  Re f e rê nc i a .  

COMPETÊNCIA REFERÊNCIA VALOR 

out/17 jan/18   1.271,62 

nov/17 fev/18   1.580,23 

dez/17 mar/18   1.664,37 

jan/18 abr/18   1.713,91 

fev/18 mai/18   1.778,99 

mar/18 jun/18   1.983,99 

abr/18 jul/18   2.148,58 

mai/18 ago/18   2.697,69 

jun/18 set/18   2.652,23 

jul/18 out/18   2.855,29 

ago/18 nov/18   2.976,52 

set/18 dez/18   3.016,95 

TOTAL 26.340,37  
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A PREVCOM-MG encerrou 2018 com 8 (oito) colaboradores, incluídos os 3 (três) 

diretores.  
 
A equipe reduzida foi estabelecida pela Diretoria Executiva considerando um ponto 

de equilíbrio entre as exigências regulamentares da PREVIC e os custos e a realidade 
financeira da PREVCOM-MG. 

 
Alguns profissionais de fundos de pensão, independentemente da área de atuação – 

contabilidade, direito, administração e investimentos, entre outros – devem ser qualificados, 
certificados e treinados especificamente na extensa e criteriosa legislação e ordenamento 
regulamentar do segmento de Previdência Complementar. Devem ser observados, além 
da legislação federal e estadual, as disposições da PREVIC, do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) e do Conselho Monetário Nacional (CMN), dentre 
outros órgãos públicos. 

 
Justamente em razão da extensa legislação que regula as entidades fechadas de 

previdência complementar, a busca por profissionais especializados nessa área é pauta 
corrente.  

 
Por outro lado, entidades como a PREVCOM-MG exigem também profissionais de 

outros segmentos, como no caso da Tecnologia da Informação, Comunicação e Marketing, 
e Relacionamento com o Participante, apenas para citar alguns. Da mesma forma, é 
importante assegurar a segregação de funções da entidade, em particular nas áreas de 
investimento, seguridade, contratos jurídica e de controles internos. 

 
A Diretoria Executiva espera avançar ainda mais em vários dos pontos de sua Gestão 

de Recursos Humanos em 2019. Ao consolidar sua estrutura técnico-profissional de 
especialistas, a Fundação quer aprimorar seu funcionamento e oferecer a Participantes e 
Patrocinadores benefícios, serviços e informações aderentes às melhores práticas do 
segmento de Previdência Complementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Controles internos 

Funcionários da 
PREVCON-MG 

em 2018 

8 

Presidência 

 Diretor Presidente 

 Coordenador Jurídico 

 Coordenador de Controles Internos 

Diretoria de Investimentos 

 Diretor de Investimentos 

 Coordenador de Administração e Finanças 

 Coordenador de Investimentos 

Diretoria de Seguridade 

 Diretor de Seguridade 

 Assistente de Atuária e de Benefícios 
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Mesmo diante das inúmeras obrigações legais e limitações de orçamento já 

detalhadas, a Diretoria Executiva tem procurado prestigiar o relacionamento com o 
Participante do PREVPLAN, principalmente para assegurar-lhe a transparência dos atos que 
envolvem o Plano de Benefícios.  

 
Com esse propósito, o portal eletrônico da PREVCOM-MG 

(www.prevcommg.com.br), está sendo modernizado para divulgar com regularidade e 
clareza as informações exigidas pelos órgãos regulador e fiscalizador tornando-o mais 
interativo e ligado ao sistema integrado de gestão, a página permitirá que dados, como o 
saldo de contas, possam ser acessados on-line por meio de extrato. 

 
A PREVCOM-MG também mantém disponível para Participantes, Patrocinadores, 

servidores públicos e demais interessados, os canais de comunicação tradicionais – e-mail 
contato@prevcommg.com.br e telefone (031) 2526-0038.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ações de Fomento e Tre inamento  
 
Fomentar a Previdência Complementar do servidor público de Minas Gerais é missão 

inata da PREVCOM-MG e sua vocação. Em  2018, foram realizadas reuniões e palestras 
em vários órgãos dos Poderes do Estado e, para 2019, a Fundação pretende ampliar e 
consolidar tais ações.   
 

PALESTRAS E REUNIÕES EM 2018 - PREVPLAN 

PATROCINADOR QUANTIDADE 

Poder Leg is lat ivo  2 

Poder Execut ivo  6 

Polícia Civil de Minas Gerais 3 

UNIMONTES: Universidade Estadual de Montes Claros 2 

UEMG: Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais 1 

Defensor ia  públ ica  1 

Min istér io Públ ico  3 

Poder Jud ic iár io  1 

Tr ibunal  de Contas  2 

TOTAL 15 
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Fonte: DISEG 

As adesões ao plano PREVPLAN em 2018 foram significativas e representaram 

incremento de 120,37% do total de participantes inscritos no plano em 2017. 

 

ADESÕES 
Ano-calendário 2018 (posição em 31/12/2018) 

 

 
Fonte: DISEG 

 
O Plano de Benefícios PREVPLAN é ainda jovem, em processo permanente de 

captação de Participantes. Em 2018, o plano encerrou com 195 (cento e noventa e cinco) 
Participantes formalmente inscritos. 

 

PARTICIPANTES 
Ano-calendário 2018 (posição em 31/12/2018) 

 

 
Fonte: DISEG 
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PERFIL DOS PARTICIPANTES ATIVOS 
Ano-calendár io 2018  
Pos i ção  em 31/12/2018  

PATROCINADOR 
IDADE 
MÉDIA 

SEXO 
% MÉDIO 

F  M 

Poder Legislativo 35,86 20 27 7,34 

Defensoria Pública 33,97 17 20 6,78 

Ministério Público 32,57 18 16 7,22 

Poder Executivo 35,99 113 107 5,27 

Tribunal de Justiça 35,16 8 11 7,29 

TOTAL 35,67 176 181 6,05 
Fonte: DISEG 

 
 
 

 
Conta dos Recursos Garant idores  (todos os dados com data-base de 31 de dezembro de 
2018) 

 
Recurso garantidor é um termo técnico usado para denominar a parcela do ativo que 

se destina à cobertura dos benefícios oferecidos pelo PREVPLAN, acrescida dos resultados 
dos investimentos e deduzidas as respectivas exigibilidades operacionais e contingenciais 
previstas no Regulamento e na legislação.  

 
A PREVCOM-MG manteve o seu portfólio de investimentos em conformidade com 

a Política de Investimentos 2018, aprovada pelo Conselho Deliberativo. 
 
Os recursos garantidores fecharam o exercício de 2018 com o montante de  

R$ 6.437.345,32. 
 
 

A Gestão do Plano de Benef íc ios PREVPLAN em 2018 
 

O Plano de Benefícios PREVPLAN, administrado pela PREVCOM-MG, teve sua 
autorização dada pela PREVIC em 12 de fevereiro de 2015 e seu início de funcionamento 
se deu em 6 de julho do mesmo ano, quando da primeira adesão ao plano por um servidor 
público do Poder Legislativo, nosso primeiro Patrocinador. 

 
 

O Plano de Benef íc ios PREVPLAN 

 
 

 

 

 

 
* Cadastro Nacional de Planos de Benefícios junto à PREVIC  

MODALIDADE PATROCINADORAS CNPB* DATA DE INÍCIO 

Contribuição Definida 
(com parcela de risco 

para benefícios não 

programados) 

7 2015.0004-29 12/02/2015 
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Por se tratar de um plano de benefícios muito jovem, e considerando o número 
reduzido de nomeações de servidores em 2018, além do contexto social – falta de cultura 
previdenciária e desconhecimento das mudanças que tomaram o país desde a Emenda 
Constitucional 21/98 – Principais alterações: Caráter contributivo com equilíbrio financeiro 
e atuarial; servidores não efetivos agora são vinculados ao INSS; mudança de tempo de 
serviço para o de contribuição. Compreende-se o avanço limitado do número de 
Participantes. Mesmo assim, é inegável o crescimento no exercício passado: o PREVPLAN 
começou 2018 com 160 (cento e sessenta) Participantes, e encerrou com 357 (trezentos 
e cinquenta e sete), com uma enorme influência dos servidores lotados na Secretaria de 
Planejamento e Gestão-SEPLAG, que passaram a compor considerável percentual do 
universo de Participantes. 

 
Desde a sua implantação, o PREVPLAN utiliza apenas taxa de carregamento, 

incidente sobre as suas respectivas contribuições, para o custeio de despesas 
administrativas, com taxa de administração ZERO. Isso torna o Plano de Benefícios 
extremamente atrativo em relação a quaisquer outros produtos do mercado de previdência 
aberta, onde a praxe é a cobrança conjunta de taxas de administração (que incidem 
anualmente sobre a totalidade do patrimônio) acumuladas com a taxa de carregamento.  

 
A taxa de carregamento atualmente aplicada é de 7% (sete por cento), cuja tendência 

é ser reduzida com o aumento do número de Participantes no Plano, a Diretoria Executiva 
promove o fomento da previdência complementar no Estado de Minas Gerais. 

 
 

Arrecadação do  Plano PREVPLAN  
 

ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÕES -  PARTICIPANTE + PATRONAL 
ANO CALENDÁRIO 2018  

Pos i ção  em 31/12/2018  

COMPETÊNCIA 
PODER 

LEGISLATIVO 
DEFENSORIA 

PÚBLICA 
MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
PODER 

EXECUTIVO 
TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 
TOTAL 

Janeiro/18 R$ 25.219,55 R$ 69.653,70 R$ 58.061,56 R$ 15.933,19 R$ 57.346,52 R$ 226.214,52 

Fevereiro/18 R$ 25.768,67 R$ 69.653,70 R$ 58.061,56 R$ 20.234,51 R$ 57.346,52 R$ 231.064,96 

Março/18 R$ 26.004,83 R$ 74.142,66 R$ 58.061,56 R$ 29.068,17 R$ 57.346,52 R$ 244.623,74 

Abril/18 R$ 25.721,94 R$ 142.025,01 R$ 61.133,46 R$ 33.609,90 R$ 57.552,78 R$ 320.043,09 

Maio/18 R$ 39.548,81 R$ 71.898,18 R$ 101.516,37 R$ 44.687,96 R$ 57.965,30 R$ 315.616,62 

Junho/18 R$ 31.167,66 R$ 71.898,18 R$ 92.300,67 R$ 42.441,12 R$ 58.102,80 R$ 295.910,43 

Julho/18 R$ 30.848,17 R$ 75.190,08 R$ 92.830,07 R$ 48.147,57 R$ 58.171,56 R$ 305.187,45 

Agosto/18 R$ 30.922,77 R$ 77.434,56 R$ 92.713,19 R$ 48.220,90 R$ 58.171,56 R$ 307.462,98 

Setembro/18 R$ 31.160,40 R$ 77.434,56 R$ 92.713,19 R$ 50.509,18 R$ 58.171,56 R$ 309.988,89 

Out/ubro18 R$ 32.141,48 R$ 77.434,56 R$ 92.713,19 R$ 56.225,03 R$ 58.171,56 R$ 316.685,82 

Novembro/18 R$ 114.409,77 R$ 154.869,12 R$ 177.810,18 R$ 63.374,09 R$ 116.343,12 R$ 626.806,28 

Dezembro/18  R$ 91.733,01 R$ 93.690,53 R$ 58.759,27 R$ 58.357,24 R$ 302.540,05 

T O T A L  R$ 310.199,06 R$ 697.892,25 R$ 836.287,39 R$ 412.365,12 R$ 523.454,70 R$ 2.780.198,52 

Fonte: DISEG 
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Alocação dos Recursos  
 

O PREVPLAN encerrou 2018 com R$ 6,5 milhões sob gestão, com 97% dos 
recursos alocados em Renda Fixa, realizamos nosso primeiro investimento em Renda 
Variável encerrando assim o ano com 3% no segmento.  A rentabilidade para o período foi 
de 6,77% ou 106% do CDI. 

 
A carteira de Renda Variável é composta pelo Franklin Valor e Liquidez FVL FI Ações. 

No segmento de Fenda Fixa, 44% estão alocados no Fundo BTG Pactual Crédito 
Corporativo I FIQ DE FI Renda Fixa e 56% no Fundo BTG Pactual Capital Markets FI Renda 
Fixa. 

 

 
 
 

 
 

  

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

6,77%
6,38%

4,63%

Rentabilidade 2018

PREVPLAN 2018 CDI 2018 POUPANÇA 2018

40,86%

25,19%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

A
go

O
ut

D
ez

F
ev

A
b

r

Ju
n

A
go

O
ut

D
ez

F
ev

A
b

r

Ju
n

A
go

O
ut

D
ez

F
ev

A
b

r

Ju
n

A
go

O
ut

D
ez

Rentabilidade Acumulada

PLANO PREVPLAN CDI POUPANÇA



      27 
RAI 2018 - Relatório Anual de Informações 

 

 

CENÁRIO 2018 
 

O ano de 2018 foi marcado pelos opostos, além disso mais por eventos 
propriamente políticos do que econômicos onde os mercados locais foram impactados 
tanto por eventos internos quanto por fatores externos. 

 
No cenário doméstico, os principais eventos foram relacionados à prisão de ex-

presidente Lula, à greve dos caminhoneiros e ao embate entre o mercado e o BC no 
câmbio e nos juros. 

 
No lado externo, destaque para o fortalecimento do dólar no mundo e os conflitos 

nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. 
 
Neste ambiente, o Ibovespa, que chegou a apresentar mais de 14% de valorização, 

mas fechou o semestre com uma queda de 4,76%.  
 

Já no segundo semestre, os efeitos vieram por conta das eleições onde as pesquisas 
mostravam a liderança de Lula na corrida eleitoral até ter sua candidatura impugnada pelo 
STF. Após isso, a herança dos votos de Lula para Haddad e a liderança de Ciro Gomes nas 
simulações de segundo turno representaram outros grandes motivos de apreensão. 

 
Com a vitória do Jair Bolsonaro e o discurso reformista pró-mercado, visando o 

equilíbrio das contas dos governos, levou novamente o mercado para um novo recorde, 
com o Ibovespa, apresentando expressiva valorização de mais de 20% no período, 
encerrando o ano com alta de 15,03%. O câmbio, mesmo após ter se desvalorizado mais 
de 19% no primeiro semestre, fechou o ano praticamente estável com desvalorização de 
17,03%. 
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 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  

 MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

 DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS 

 AVALIAÇÃO ATUARIAL 
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Presidente 
Marcelo Barroso Lima Brito de Campos 
 
Conselheiros 
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Dayana Alves Guimarães 
Marcos Lourenço Capanema de Almeida 
Noelho Adelino Machado 
Rebeca Breves de Melo e Silva 
Cláudio Manuel Barreto de Figueiredo  
Gabriel Arbex Valle 
Marilandi Macêdo Bhering 
 

CONSELHO FISCAL 
 
Presidente 
Camila Cortes Rezende Silveira Dantas 
 
Conselheiros 
Lucas de Ávila Chaves Borges 
Carlos Henrique Torres de Souza 
Eduardo Rodrigues Chaves 
Maicson Borges Pereira Inocêncio de Paula 
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Diretor-Presidente Interino 

José Antônio Bittencourt Soares 
 

Diretora de Seguridade 
Wilma Ferreira 

 
Diretor de Investimentos 

José Antônio Bittencourt Soares 
 

 

 
A Diretoria Executiva da PREVCOM-MG agradece aos 

Participantes e Patrocinadores do Plano de Benefícios PREVPLAN a 
oportunidade de compartilhar, com transparência e observância 

das boas práticas de governança, os principais fatos que marcaram 
o exercício de 2018. 

 

 




