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Relatório Anual de Informação

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Executiva apresenta o Relatório Anual de Informações do Fundo Paraná de
Previdência Multipatrocinada

relativo ao exercício de 2007, consolidando as principais informações

dos planos de benefícios administrados pelo Fundo Paraná.
Dentre outras informações, neste Relatório o participante encontrará as Demonstrações
Contábeis do Exercício de 2007, Pareceres Atuariais dos Planos

J.

Malucelli e ACPrev, Parecer dos

Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal, Manifestação do Conselho Deliberativo e
informações referentes à Política de Investimento aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo
Paraná.

---

Este Relatório Anual de Informações está em conformidade com a Resolução CGPC n° 23, de

06 de dezembro de 2006, publicada pela Secretaria de Previdência Complementar.
Diretoria Executiva

o

Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada,

autorizado a funcionar

pela portaria

MPS/106 de 24/8/2004, teve suas atividades iniciadas em 1° de janeiro de 2005 e, atualmente,
administra dois planos de benefícios.
O Plano J. Malucelli, inicialmente voltado para atender as empresas do Grupo

J.

Malucelli, tem

atualmente 28 empresas patrocinadoras, sendo que destas, 8 não pertencem ao Grupo.
Por ser um prano compartilhado entre muitas empresas, há uma redução significativa dos
custos operacionais, ganhos nos investimentos pelo aumento da escala de recursos, viabilizando
também os benefícios de risco (pensão por invalidez e morte), já que o número de participantes
vinculados a esseplano é significativo.
No exercício de 2006, o Fundo Paraná desenvolveu um plano institucional para a Associação
Comercial do Paraná, denominado

Plano ACPrev, devidamente

aprovado pela Secretaria de

Previdência Complementar, lançado em 14/07/2006, na sede da própria AC Pem ato solene, com a

•

presença de diversas autoridades,

entre elas o Ministro

da Previdência e o Secretário

da Previdência

Complementar.
Foi uma conquista

inédita no Estado do Paraná, oferecendo

de Previdência Privada para todos os associados da Associação
vierem a aderir ao Plano ACPrev.
No final de 2007, participavam
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SINAEP - Sindicado dos Administradores

,

Comercial

do Plano ACPrev, como Instituidoras,

AC P- Associação Comercial do Paraná -Instituidora

UNjODONTO - Cooperativa

uma oportunidade

mais acessível

do Paraná e entidades

que

as seguintes entidades:

Principal;

do Estado do Paraná;

Odontológica;

FETRANSPAR - Federação das Empresas Transportadoras

de Cargas do Estado do Paraná.
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A rentabilidade
as expectativas,

obtida pelo Fundo Paraná, nestes três anos de atividade,

em função

retorno do patrimônio
No primeiro
superando

o índice da Caderneta
de 2006,

em apenas

a rentabilidade

superou

adotada

total foi de 13,19%,

atingiu

a marca

de 21,67%,

de Poupança no exercício. O Plano AC Prev teve início dos

de 2006.

em 245% o índice da Caderneta

Investimentos
planos .

maior

8.46% no mesmo ano.

do Plano J. Malucelli

No decorrer do exercício de 2007, o Plano J. Malucelli

de rentabilidade,

para proporcionar

11 meses, a rentabilidade

de Poupança, que rendeu

em 161 % o índice da Caderneta

apartes no mês de dezembro

superando

elaborada

todas

investido.

ano de atividade,

No exercício
superando

de uma Política de Investimentos

tem superado

obteve uma rentabilidade

de 26,52%,

de Poupança no exercício e o Plano ACPrev, com 24,21 %

em 215 % o mesmo

índice, comprovando,

pelo Fundo Paraná vem produzindo

ainda mais, que a Política de

bons resultados

aos participantes

dos

Rentabilidade Anual - Fundo Paraná
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Exercício de 2007

Inpc + 6% a.a (Meta Atuaríal)

•

Poupança
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Patrimônio do Fundo Paraná vem crescendo expressivamente, motivado pelo aumento

gradativo das contri?uições do Plano J. Malucelli, pela inclusão da Instituidora Uniodonto de Curitiba
ao Plano AC Preve, ainda, pelos resultados obtidos nas aplicações.
Até dezembro de 2007, a Uniodonto de Curitiba trouxe para o Fundo Paraná 114 (cento e
quatorze) novos participantes, com um volume elevado de contribuições e com um número relevante
de transferências de recursos dos planos PGBLde outros bancos.
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A Política de Investimentos adotada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo Paraná
e tem por finalidade estabelecer as diretrizes de alocação dos recursos dos planos de benefícios
administrados pelo Fundo Paraná, com base nas expectativas econômicas, visando maximizar os
resultados dos investimentos para proporcionar a constituição das reservas necessárias que possam
garantir o pagamento dos benefícios dos planos no futuro.
Todos os critérios da Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo
Paraná, são informados à Secretaria de Previdência Complementar, através do Sistema de Captação
de Dados de Investimentos - SICADI.

•

Pela definição

da Atual política de Investimentos,

as aplicações do Fundo Paraná são alocadas

em fundos abertos de renda fixa e de renda variável, adequadas

a Resolução CMN n° 3456, de 1° de

junho de 2007.
O portfólio
(cinqüenta

do Fundo Paraná é de 45% (quarenta

e cinco

por cento)

em renda fixa, mantendo

exercício através de realocações
classe que tiver seu percentual
O Demonstrativo

e cinco por cento) em renda variável e 55%
esses percentuais

entre essas duas classes ou a canalização

diminuído

dos aportes mensais para a

posição em 31/12/07,

nos seguimentos

de Renda Fixa e de

números:

Composição da Carteira de Investimentos

•

do

durante o mês.

dos Investimentos,

Renda Variável, apresenta os seguintes

fixos no decorrer

Renda Fixa

•

Renda Variável

Com a parceria da Mongeral

S/A - Seguros e Previdência, visando dar cobertura

de Risco do Plano ACPrev, as perspectivas
crescimento

do Fundo Paraná, considerando

tradicionalmente

o Fundo Paraná tem divulgado

uma maior adesão dos empregados

limitação legal de adesão ao Plano J. Malucelli,
junto

a Associação

mesmos

que a Mongeral

utiliza na venda de planos de previdência

,paralelamente
buscando

para o exercício

benefícios

de 2008 são otimistas
disponibilizará

os canais de venda que

e seguros.

os benefícios

do grupo,

aos Benefícios
em relação ao

dos Planos aos não-participantes,

a exemplo

o Grupo J. Malucelli

dos estagiários

disponibilizou,

Comercial

do Paraná, o Plano ACPrev, proporcionando

oferecidos

aos demais

empregados,

assumindo,

que, diante da

mediante

inscrição

a estes estagiários

inclusive,

o pagamento

os
dos

custos administrativos.
Na área institucional,

o Fundo Paraná, através do Plano ACPrev, está negociando

FIEP- Federação das Industrias do Estado do Paraná; da OC EPAR- Organização
Paraná; da ABO - Associação
Beneficente

Brasileira de Odontologia

a adesão da

das Cooperativas

- Seção do Paraná e Sociedade

do

Evangélica

de Curitiba.

A partir

de março/08,

associadas à Associação

os consultores

Comercial

da Mongeral

do Paraná, oferecendo

iniciarão

a prospecção

aos seus colaboradores

das empresas
os benefícios

do

neparana
e

o
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BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
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Em Ri mil

1

1.706
1.720
3.S22
714
3.2S7
1S9
849
EXIGIVEL
TOTAL
ATUARIAL
DO
PASSIVO
FUNDOS
Exercício
Anterior
145
1.461
PROVISÕES
143
MATEMÁTICAS
RESERVAS
EI.S63
FUNDOS
1.796
1.534
1
77
90
14
36
15
3.444
EXIGIVEL
OPERACIONAL
171
81 Exercício
Atual
PASSIVO
2.869
419
564
RESULTADOS
REALIZADOS
54
3.522
75
70
72
2.869
89
17
2.869
419
1.720
Exercido

strativo
Conceder
tivo
ncial
Acumulado

As notas

Anterio~

explicativas

são partes

Luis Cesar Miara
Presidente
CPFn° 184.600.979-00

I Exercício

Atual

integrantes

das Demosntrações

Contábeis.

Fabiana Malucelli S. Gonçalves
Diretora de Adm. e Seguridade
CPF n° 802.194.389-00

Manoel Carlos Alves
Contador - CRC n° 13.262 PR
CPF n° 075.296.009-15
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Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada
CNPJ.
na. 07.136.451/0001-08
Dezembro/2007
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Fundo,

p
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DEMONSTRAÇÃO

-.
(+)

-----

Recursos Coletados

--

15
1.755
435
131
546
338
490
(5)
(38)
(1.335)
Exercício (490)
Atual
(561)
(100)
(490)

""

(+)

---

DE RESULTADOS - CONSOLIDADO

Exercício
Anterior
141
75
14
87
490
215
9
O
1.262
(3)
(485)
(490)
(34)
(878)
(225)

~

Em R$ mil

Renda Fixa
Recursos
Oriundos de Outros Proaramas

As notas explicativas são partes integrantes

Luis Cesar Miara
Presidente
CPFn° 184.600.979-00

das Demonstrações

Contábeis

Fabiana Malucelli S. Gonçalves
Diretora de Adm. e Seguridade
CPF n° 802.194.389-00

Manoel Carlos Alves
Contador - CRC n° 13.262 PR
CPF n° 075.296.009-15
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Fundo,
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o

Fundo
de Previdência Multipatrocinada
CNP
J. nParaná
. 07.136.451/0001-08
Dezembro/2007
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DEMONSTRAÇÃO
.•
Exercício Atual

PROGRAMA
PREVIDENCIAL
DESCRiÇÃO

-

DE FLUXO FINANCEIRO
1.729
57
489
(100)

Exercício
71.262
O
(485)
(40)
(34) Anterior
(3)

1.188
1.222
(478)
(478)
(34)
(416)
(70~
1287\
4/

Luis Cesar Miara
Presidente
CPF n° 184.600.979-00

Fabiana Malucelli

S. Gonçalves

Diretora de Adm. e Seguridade
CPF n° 802.194.389-00

- CONSOLIDADO "'
Em RS mil

(432)
1.629
1.756
17
57
(1.133)
490
(44)
1816\
1312\
(100)
(5)
641

Manoel Carlos Alves
Contador - CRC n° 13.262
CPF n° 075.296.009-15
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NOTAS EXPLlCATIVAS

ÀS DEMONSTRAÇÕES

DE 31 DE DEZEMBRO

DE 2007 E DE 2006

CONTÁBEIS

(Valores expressos em milhares de reais)

o

FUNDO

previdência
Ministério

PARANA

privada,

DE PREVIDtNCIA

autorizada

a funcionar

MULTIPATROCINADA
pela portaria

é uma entidade

fechada

de

n.o 106, de 24 de agosto

de 2004,

do

da Previdência Social, tendo iniciado suas atividades

tem por finalidade,

observadas as condições

institu~r e administrar
Patrocinadoras

planos de benefícios

estabelecidas

operacionais

em 01 de janeiro 2005 e

no seu Estatuto e na legislação pertinente,

de caráter previdenciário,

acessíveis aos empregados

das

e aos associados dos Instituidores.

O FUNDO PARANA possui dois Planos de Benefícios na modalidade

de Contribuição

Definida:

O

Plano de Benefícios J. Malucelli

e o Plano de Benefícios ACPrev, tendo como principais

objetivos,

a

complementação

aos participantes

antecipada,

de benefícios

postergada,

ou seus beneficiá rios, por aposentadoria

invalidez total, morte antes da aposentadoria

e por desligamento,

normal,
limitado

às carências previstas nos respectivos regulamentos.
O Plano de Benefícios

J. Malucelli

tem como patrocinadoras

seguintes empresas:

\.

Paraná Banco SA

\.

J. Malucelli

Construtora

(Patrocinadora

Principal);

\.

J. Malucelli

Equipamentos

\.t

J. Malucelli

Hotéis e Turismo Ltda.;

\.

TV Icaraí Ltda.;

\.

J. Malucelli

\.

1. Malucelli Administração,

\.

J. Malucelli

Rental Locadora de Máquinas

\.t

J. Malucelli

Seguradora

de Obras S.A.;
Ltda.;

Futebol SA;
Participação e Serviços SA;

S.A.;

S.A.;

em 31 de dezembro

de 2007 as

\.&

Rádio Rio Verde Ltda.;

\.&

J. Malucelli

\.&

Rádio 90.1 Ltda.;

\.&

Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada;

Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários

\.&

Rentauto Locadora de Veículos S.A.;

~

Rentsul Locadora de Veículos Ltda.;

\.&

J. Malucelli

~

6° Tabelionato

~

J. Malucelli

\.&

CC&G Consultores

Previdência Ltda.;
de Notas de Curitiba;

Energia S.A.;
Associados

~

Águas de paranaguá S.A.;

~

Vila Real Restaurante

\.&

Valuconcept

\.&

FM Stúdio 96 Ltda.;

\..&

Porto de Cima Agenciamento

\..&

PSSRuela & Ruela Ltda.;

Ltda.;

Ltda.;

Consultoria

~

Ideal Prev - Consultoria

\.&

J. Malucelli

e Avaliações Ltda.;

e Serviços Ltda.;

em Previdência;

Centro de Inclusão Social.

o Plano de Benefícios

ACPrev, foi aprovado pela Portaria n° 478, de 05 de julho de 2006, da

Secretaria de Previdência Complementar,
tem como principallnstituidora
No decorrer
oferecendo

Ltda.;

também,

seus familiares.

teve as atividades

a ACP - Associação Comercial

do exercício

de 2007,

uma oportunidade

outras

iniciadas em 1° de novembro
do Paraná.

Instituidoras

de previdência

vieram

complementar

a aderir

ao Plano ACPrev,

a seus associados, extensiva a

São elas:

\..&

SINAEP - Sindicato dos Administradores

\..&

Uniodonto

~

FETRANSPAR - Federação das Empresas Transportadoras

de Curitiba - Cooperativa

do Estado do Paraná;
Odontológica;

de 2006 e

e
de Cargas do Estado do Paraná.

à Resolução CGPC n° 19, de 25 de setembro

Em atendimento
devidamente

aprovados

pré-definido,

as alterações

conforme

pela SPC - Secretaria de Previdência
dos Regulamentos

Ofícios n° 1.743/SPC/DETEC/CGAT,

de 20 dejunho

Complementar,

dos Planos de Benefícios

dentro
ACPrev

e

do calendário
e J. Malucelli,

de 06 de junho de 2007 e n° 1.908/SPC/DETEC/CGAT,

de 2007, respectivamente.

Foi submetido
Regulamento

de 2006, foram submetidos

a SPC - Secretaria

de Previdência

Complementar,

do Plano de Benefícios ACPrev, com a inclusão

sendo devidamente

aprovado

conforme

a segunda

alteração

do CAR - Capital Adicional

Portaria n° 1.527, de 3 de setembro

do

de Risco,

de 2007, publicada

no

DOU - Diário Oficial da União em 05 de setembro de 2007.
O FUNDO PARANA encontra-se

devidamente

enquadrado

ResolU{;ão n° 3.456, de 1° de julho de 2007, do Conselho Monetário
Os estudos

atuariais

dos planos

de benefícios

nos limites

estabelecidos

pela

Nacional.

da entidade

são conduzidos

pela empresa

ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL S/C LTDA., contratada

pelo FUNDO PARANÁ,

que assina as respectivas

os órgãos públicos

Notas Técnicas Atuariais,

perante os participantes,

próprio FUNDO PARANÁ, que serve como base para determinar

2. APRESENTAÇÃO

As demonstrações

•

DAS DEMONSTRl[ÇOES

contábeis

adotadas no Brasil e em conformidade

e o

o valor das reservas técnicas.

estão sendo apresentadas

de acordo com as práticas contábeis

com a Resolução CGPC n° 5 de 30 de janeiro de 2002, alterada

pelas Resoluções n° 10 de 05 de julho de 2002, pela Resolução CGPC n° 01 de 24 de janeiro de 2003 e
pela Resolução CGPC n° 22 de 25 de setembro de 2006.
Essas demonstrações
longo prazo e incluem
entidade.

não requerem a apresentação

a totalidade

segregada

de ativos e passivos circulares e

dos Ativos e Passivos dos planos de benefícios

mantidos

pela

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade para a elaboração das demonstrações
contábeis foram as seguintes:
a) REALIZÁVEL- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

r 1

cotas na data do balanço, sendo a variação decorrente consignada como resultado do

~...-

período
..•.
Os
investimentos
em fundos de investimentos estão registrados com base no valor das •...
\.&

RENDA FIXA
Representa os investimentos
investimentos abertos.

~
efetuados

no

mercado

financeiro

em

fundos

de ~
-

'..

~
.L
-_ J --

Considerando as disposições das Resoluções do CGPC n° 4/02, de 30 de janeiro de 2002, e
CGPCn° 8/02, de 19 de junho de 2002, os títulos e valores mobiliários são classificados em:
a)

Títulos para negociação - quando adquiridos com o propósito de serem negociados,

independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição; e
b)

Títulos mantidos até o vencimento - quando a intenção da administração, e considerando a

capacidade financeira da entidade, é manter os referidos títulos em carteira até o vencimento,
considerando prazos mínimos de vencimento e classificação de risco do título.
Os títulos classificados no item (a) acima, são avaliados mensalmente pelo valor de mercado e seus
efeitos reconhecidos em conta específica na demonstração do resultado do exercício.
Os títulos classificados no item (b) acima, são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos auferidos, até a data do balanço.
\.&

RENDAVARIÁVEL
Representa os investimentos efetuados no mercado de ações e em fundos de investimentos de renda
variável abertos.

b) EXIG[VEL ATUARIAL E FUNDOS

\A

PROVISÕES MATEMÁTICAS

As provisões
segundo

cálculos

matemáticas

de consultor

dos planos
atuarial

de benefícios

externo,

perante a Secretaria de Previdência Complementar
As provisões matemáticas
31 de dezembro
•

são determinadas

contratado

pela entidade,

do Ministério

em bases atuariais,
habilitado

da Previdência Social.

foram reavaliadas pelo atuário responsável

na data base de

de 2007, cujos critérios são os seguintes:

Benefícios a conceder

A pro~isão de benefícios
obrigações

futuras

patrocinadoras

a conceder

da entidade

representa

e o valor

a diferença

atual

entre o valor atual das

das contribuições

futuras

das

e dos participantes.

\,( FUNDO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO:

O fundo do Programa Administrativo
das contribuições

pelas sobras não utilizadas

para o custeio administrativo.

Bancos Conta Movimento:
12006
2 .I
10
13

Contas

é constituído

13
577
2007 59

5: REA

-"

---

LlZÁV E

"-

Programa Previdencial:
Contas

2007

43
143
1
20
79
2006

99
1
2859
187

RECURSOS A RECEBER
Contribuições Normais das Patrocinadoras
Contribuições Normais dos Participantes
Contribuições

dos Autopatrocinados

Contribuições 5113

o

salário dos Participantes

Çomposição da Carteira de Investimentos:
Contas
PROGRAMA

2007

2006
1563
849
714
714
849

1.796
1796
1.461
3257
1.461

DE INVESTIMENTOS

• RENDA FIXA
Aplicações em Fundos de Investimentos

- abertos

• RENDA VARIÁVEL
Aplicações em Fundos de Investimentos

o

Exigível Atuarial

foi valorizado

em Ações - abertos

de acordo

com a nota técnica

atuarial,

elaborada

por atuário

independente.

Programa Previdencial:
Contas

2007

2006

PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.869

1.534

Benefícios a conceder

2.869

1.534

..

Os fundos foram valorizados

de acordo com a rentabilidade

A partir do exercício de 2006, os recursos oriundos
dos participantes desligados do Plano J. Malucelli
fundo previdencial.

dos recursos aplicados.

de portabilidades

e resgate de contribuições

e do Plano ACPrev, estão sendo segregados

Previdencial:
- .....•
- Programa
36
54
90
2006

em um

145
75
2007
70

Contas

_~~~~II~Ir.~.~,
Para o rateio das despesas administrativas
percentual

de cada programa,

considerando

foram adotados

critérios

de participação

a natureza dos gastos e a proporcionalidade

para o qual foram incorridos.
Durante

o exercício de 2007, as Receitas

Administrativas

reduzidas para 6% (seis por cento) das contribuições
visando uma maior competitividade
Como
excedentes

do Plano ACPrev foram

normais dos participantes

do plano,

com os demais planos abertos existentes no mercado.

o Plano ACPrev está em fase de captação

de participantes,

estão sendo custeadas pelo Fundo Paraná de Previdência

as despesas

Multipatrocinada,

com a utilização de seu Fundo Adminis~rativo.

_II~
A

::I.~~'·

movimentação

Investimentos
naturezas

••
de

foram efetuadas

recursos

entre

os

Programas

nas contas de resultado

de gastos, em consonância

com a Resolução

Previdencial,

Administrativo

e de

para repasse de recursos entre as diferentes
CGPC n° 05, de 30 de janeiro

alterada pelas Resoluções n° 10, de 05 de julho de 2002 e pela Resolução C GPC n°
de 2003 .

O

de 2002,

1, de 24 de janeiro

Programa
2007

( ê:ont~s-

.

Previdencial:
'-o,
.'
20
143
43
79
1
.~

',' •. _~'. ,,- _-~"

Composição
da Carteira
. ,,-..
714
714
849
2006
1563
849
~'

~~"

·U_'·

.,

187
99
591
28
2006 ""\

de Investimentos:

.-

'~""~'

2007
1796
3257
1.461
1.796
1.461

""

NTOS
ertos

_r:.1"I'~~
o

Exigível Atuarial

.foi valorizado

de acordo

com a nota técnica

atuaria I, elaborada

independente.

/"

Programa

Previdencial: 1.534
1.534/
2006 ""'\

..

2.869
2007
2.869

por atuário

Os fundos foram valorizados de acordo com a rentabilidade dos recursos aplicados.
A partir do exercício de 2006, os recursos oriundos de portabilidades e resgate de contribuições
dos participantes desligados do Plano J. Malucelli e do Plano ACPrev, estão sendo segregados em um
fundo previdencial.

~r0J!rama Previdencial:
2007

Contas
FUNDOS
pro.iJrama Previdencial
Programa Administrativo

2006

145

90

75

36

70

54

... ';~~,ª-l~A·T·
ElO ~~~l'/II~IJ,.1~
Para o rateio das despesas administrativas foram adotados critérios de participação
percentual de cada programa, considerando a natureza dos gastos e a proporcionalidade
para o qual foram incorridos.
Durante o exercício de 2007, as Receitas Administrativas do Plano ACPrev foram
reduzidas para 6% (seispor cento) das contribuições normais dos participantes do plano,
visando uma maior competitividade com os demais planos abertos existentes no mercado.
Como o Plano ACPrev está em fase de captação de participantes, as despesas
excedentes estão sendo custeadas pelo Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada,
com a utilização de seu Fundo Administrativo .
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A movimentação

de recursos entre os Programas Previdencial, Administrativo

e de

Investimentos foram efetuadas nas contas de resultado para repasse de recursos entre as diferentes
naturezas de gastos, em consonância com a Resolução CGPC n° 05, de 30 de janeiro de 2002,
alterada pelas Resoluções n° 10, de 05 de julho de 2002 e pela Resolução CGPC n° 01, de 24 de janeiro
de 2003.

I

Os critérios

foram os seguintes:

PROGRAMA

DE INVESTIMENTOS

As receitas dos investimentos
programas

'-

previdencial

PROGRAMA

e administrativo,

deduzidas

das despesas,

são transferidas

para os

de acordo com os recursos de cada programa.

PREVIDENCIAL

Este programa

'-

mensais,

recebe

valores

transferidos

resultado

das aplicações dos recursos disponíveis

programa

administrativo

para cobertura

do programa

de investimentos,

dos planos de benefícios

relativos

e transfere

valores

ao

para o

das despesas administrativas.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Este programa

recebe

resultado

das aplicações

programa

previdencial

para cobertura

Em 29 de dezembro
extinguindo

a tributação

das patrocinadoras

valores

do fundo

transferidos
administrativo

disponível,

de investimentos,
além

dos valores

relativos

transferidos

ao
do

das despesas administrativas.

de 2004, a Lei n° 11.053

do imposto

do programa

revogou

a Medida

de renda sobre os rendimentos

Provisória

n° 2.222/2001,

das aplicações ou contribuição

de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

O recolhimento

do PIS e da COFINS vem sendo efetuado

mensalmente,

conforme

legislação

em vigor.

Luis Cesar Miara

Fabiana Malucelli Scarante Gonçalves

Presidente

Diretora de Administração e Seguridade

CPF n° 184.600.979-00

CPF n° 802.194.389-00

Manoel Carlas Alves
Contador - CRC n° 13.2621
CPF n° 075.296.009-15

o

Plano

de

Benefícios

J.

MALUCELLI

MULTIPATROCINADA, foi avaliado atuarialmente

do

FUNDO

PARANA

DE PREVIDtNCIA

na data base de 30/11/2007

e os resultados

projetados para 31/12/2007, em conformidade com a legislação em vigor, objetivando dimensionar a
situação financeiro-atuarial, bem como as respectivas obrigações e direitos.

)

,~

-

A avaliação atuarial anual foi realizada com base nos dados cadastrais, fornecidos pela
Entidade, os quais foram comparados aos parâmetros mínimos e máximos aceitáveis nesta data e
considerados suficientes e completos, bem como no Regulamento do Plano, metodologia, hipóteses
e prellilissasestabelecidas na Nota Técnica Atuarial do Plano.

A Reserva Matemática obtida nesta avaliação atuarial corresponde a R$ 2.627.941,14

em

31/12/2007, que comparado ao Ativo Líquido Previdenciário, nesta mesma data, de R$ 3.046.842,80
resulta em um superávit financeiro de R$418.901 ,66.
A característica do Plano

J.

MALUCELLI é de um plano misto, de Contribuição

Variável,

composto de obrigações na modalidade de Contribuição Definida para os Benefícios Programados
durante a fase do diferimento e Benefício Definido para os benefícios de riscos, bem como para todos
os benefícios na fase de recebimento.

As obrigações do plano, relativas aos benefícios na modalidade de Contribuição Definida,
correspondem aos Saldos de conta aCl..lmuladosno valor global
de

R$ 2.075.307,79,

2.045.271,70

sendo

foi constituído

que

deste

valor

por contribuições

dos

participantes e R$ 30.036,09 pelas Patrocinadoras, já
adicionado
obtida.

da respectiva rentabilidade

R$

financeira

••

np,

d
Fun

Dfffif~!~A~'~

O,

As obrigações do plano relativo aos benefícios na modalidade
correspondem

ao valor da reserva matemática

de Benefício Definido,

de Benefícios a Conceder equivalente a R$

552.633,35.

o custo

normal dos benefícios do Plano

J.

MALUCELLI, obtido na data base, corresponde a

8,27% sobre o total da Folha de Salários de Participação, sendo 25,83%
contribuição para os benefícios programados,

o custo médio da

1,87% o custo dos benefícios de riscos e 0,57% para

despesasde administração.
Em contrapartida, o Plano de Custeio em vigor em 2007 proporciona uma cobertura total de
9,47% do total da Folha de Salários de Participação, sendo 5,83% destinado à cobertura dos
benefícios programados,

3,07%

para os benefícios de Riscos e 0,57%

para despesas de

administração e desta forma, apresentando superávit técnico de 1,2 % no custo normal.

o percentual de Contribuição para cobertura das DespesasAdministrativas das Patrocinadoras
equivale a 6% da contribuição a ser aplicada sobre a receita total de contribuições apartadas ao Plano.
A Contribuição

para cobertura do excedente das Despesas Administrativas
proporcionalmente
Contribuição
Grupo

J.

à

será rateada

Receita

total

de

de cada Patrocinadora do

Malucelli.

Assim, para equilíbrio do Plano,
recomendamos manter o atual Plano de
Custeio, para vigorar no exercício de

,

-

2008 e a ser reavaliado no prazo máximo
de 12 meses ou na ocorrência de fato
relevante.

A análise do resultado da rentabilidade nominal obtida na aplicação do Patrimônio, apurada
com base nos fluxos contábeis do exercício de 2007 pelo método da taxa interna de retorno,
apresenta uma TIRNominal de 26,20% que deduzida a inflação no período, medida pelo INPC-IBGE
de 4,59% ejuro atuarial de 6% ao ano, resulta em uma rentabilidade real de 13,83%.

Quanto aos fatos relevantes que ocorreram entre esta avaliação e a do ano anterior,
destacamos a redução do custo percentual dos benefícios de riscos e ainda, o resultado dos
investimentos,

cuja

excelente

performance

financeira,

contribuiu para a situação superavitária e garantia do Plano.

-A principal causa da redução do custo dos riscos se deu

em decorrência da movimentação da massa de participantes
passíveisde recebimento de benefícios de riscos e ainda pelo
aumento do saldo de conta individual, que proporciona
abatimento no valor da estimativa de concessão de benefício
riSco.

I
I
J
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Além destes fatos não houve nenhuma outra ocorrência
que merecesse destaque ou que tivesse influência no custo do
Plano.

Destacamos ainda que o Fundo Previdencial, no valor de R$ 141.344,18, distribuído nas contas
de Reservas de Desligados e Reserva.para Portabilidade, deve ser mantido conforme dispõe o
Regulamento, devido se tratar de obrigações para com os Participantes que se desligaram do Plano
com direito de recebimento destes recursos.

Assim, com base em tais fatos, o Plano de Benefícios Previdenciários J. MALUCELLIencontra-se
em situação financeiro-atuarial equilibrada, considerando o superávit financeiro de R$ 418.901,66 e
superávit técnico de 1,20% .

Em relação à adequação do conjunto de tábuas biométricas ao grupo de participantes deste
plano, devido a inexistência de ocorrências conforme informações da Entidade, foram mantidas as
tábuas de entrada em invalidez, mortalidade geral e mortalidade de inválidos aplicadas no momento,
porém é imprescindível o acompanhamento destas variáveis ao longo do tempo.
Cumpre-nos salientar ainda, que devido às características deste Plano, principalmente no que
diz respeito à vitaliciedade dos benefícios, destacamos uma tendência de aumento constante na
expectativa de vida dos Participantes, justificando acompanhamento

e ações prospectivas no que

tange a adequação de tábuas biométricas, bem como no resultado das aplicações de recursos.

Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveisàs
variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores,
poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais.

Curitiba, 07 de janeiro de 2008.
Rita pasqual Anzolin
Atuária - Miba 822
ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial

o

Plano de Benefícios ACPrev administrado

MULTIPATROCINADA que tem como Instituidor

pelo FUNDO PARANA DE PREVIDtNCIA

principal a Associação Comercial do Paraná,

aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar - SPCem 05 de julho de 2006 na forma de
um Plano Instituído, foi avaliado na data base de 30 de novembro de 2007 com o objetivo de
dimensionar a situação financeiro-atuaria I, bem como as respectivas obrigações e direitos, em

j

conformidade com a legislação em vigor.
O Plano de Benefícios AC Prev, por se tratar de um Plano "Instituído",

está estruturado na

modaiidade de "Contribuição Definida", conforme determina a legislação vigente.
O valor total das ReservasMatemáticas em 31/12/2007, relativo às obrigações do Plano, de R$
241.398,65, quando comparado ao Ativo líquido Previdenciário de valor equivalente, demonstra
equilíbrio do Plano. Por se tratar de um Plano de Contribuição Definida, não há definição de custo
para os benefícios, sendo o custeio definido pelo próprio participante no momento de sua inscrição
no Plano, de acordo com a tabela básica mínima constante do Regulamento. O valor da contribuição
básica média dos Participantes corresponde a R$ 358,28 e o valor do Saldo médio Individual na data
da avaliação equivale a R$1.384,57.

Paracobertura das DespesasAdministrativas foi atribuída para o ano de 2008, a taxa 6% que

l
J

•

incide sobre a contribuição básica e eventual periódica e, para aporte inicial ou eventual a taxa de 3%.
Para cálculo da renda mensal por prazo indeterminado, adota-se a Tábua de sobrevivência AT-2000
média, considerando a taxa de juros de 6% ao ano.

O Plano após um ano de funcionamento
média de 37,8 anos.

possui 131 participantes contribuintes com idade

A rentabilidade obtida através da aplicação dos ativos financeiros, apurada com base na
variação da cota do Plano, de dezembro/2006 a dezembro/2007, apresenta uma taxa de crescimento
de 24,21 %

e, se deduzida uma meta de inflação e juros no exercício, medida pelo INPC IBGE

acrescido de 6%, resulta em uma rentabilidade real de 12,03 %.

Devido ao curto espaço de tempo de funcionamento

do Plano, declaramos que não há

nenhum fato de relevância que mereça comentário em destaque. Por fim, salientamos que os
resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveisàs variações das hipóteses e premissas
utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações
substanciais nos resultados atuariais.

Curitiba, 07 de janeiro de 2008.
Rita Pasqual Anzolin
Atuária - MIBA 822
ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial
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limos. Srs.
Diretores do FUNDO PARANA DE PREVIDtNCIA

MULTIPATROCINADA

C uritiba - PR
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1)

Examinamos

os

MULTIPATROCINADA,
demonstrações

balanços

levantados

do resultado

datas, elaborados

patrimoniais
em

31

de

e do fluxo financeiro,

sob a responsabilidade

2)

Nossos exames foram conduzidos
(a) o planejamento

de transações e o sistema contábil

PARANA

2007

DE

e 2006,

aos exercícios findos

naquelas

Nossa responsabilidade

de acordo com as normas de auditoria

dos trabalhos,
e de controles

e dos registros

PREVIDtNCIA

e as respectivas

é

a de

contábeis.

considerando

internos

das evidências

divulgados;

e (c) a avaliação das práticas e das estimativas
da entidade,

de

correspondentes

em testes,

pela administração

FUNDO

de sua administração.

expressar uma opinião sobre essas demonstrações

compreenderam:

do
dezembro

aplicáveis no Brasil, e

a relevância

dos saldos, o volume

da entidade;

(b) a constatação,

com base

os valores

e as informações

contábeis

mais representativas

adotadas

que suportam

contábeis

bem como da apresentação

das demonstrações

contábeis

tomadas

em conjunto.

3)

Em nossa opinião,

adequadamente,

j

•

PARANA

as demonstrações

em todos os aspect.os relevantes,

DE PREVIDtNCIA

demonstrações

contábeis

do resultado

MULTIPATROCINADA,
de suas operações

referidas

no parágrafo

as posições patrimonial
em

31

representam,

e financeira

de dezembro

e seus fluxos financeiros

"1"

de 2007
referente

do FUNDO
e 2006,

aos exercícios

findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

YOSHIHIRO SAKAGAMI
CONTADOR CRC-PR 21.736/0-9

as

AUDIACTO AUDITORES INDEPENDENTES S/C
CRC-PR 04.618/0-9
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Os membros do Conselho Fiscaldo Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada, usando das
atribuições que Ihes conferem o Item 11do Art. 35 do Estatuto da Entidade, após exame do Balanço
Patrimoniallevantado

em 31 de dezembro de 2007, e respectivas demonstrações do Resultado do

Exercício e do Fluxo Financeiro, bem como das contas e atos da Diretoria Executiva, relativos ao
exercício de 2007, e embasados no Parecer dos Auditores Independentes, emitido pela empresa
Audiacto - Auditores Independentes S/C e do Parecer Atuarial relativo ao Planos de Benefícios J.
Malucelli ACPrev, emitidos pela empresa Actuarial- Assessoria e Consultoria Atuarial S/C Ltda. são de
opinião que as aludidas peças contábeis representam adequadamente

a posição econômico-

financeira do Fundo Paraná, merecendo a aprovação do Conselho Deliberativo.
Curitiba, 14 de fevereiro de 2008

Jorge Nacli Neto
Presidente

Hilário Mário Walesko
Conselheiro

Salésio Floriano
Conselheiro

Soraya Mohamad Chahine
Conselheira

Silvana Fracaro Marques
Conselheira

Antonio Augusto Rincon Ferreira
Conselheiro

Endrigo Luiz Pacheco
Conselheiro

MANIFESTAÇÃO

DO CONSELHO DEUlBER.

o Conselho Deliberativo do Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada, no uso de suas
atribuições estatutárias, examinou o Relatório de Gestão e a prestação de contas constituída de:
Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo Financeiro,
referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, devidamente acompanhados do
Parecer dos Auditores Independentes,
J

I

emitido pela Audiacto - Auditores Independentes S/C; dos

PareceresAtuariais emitido pela Actuarial- Assessoria e Consultoria Atuarial S/C Ltda; e do Parecer
do Conselho Fiscal,deliberando pela aprovação dos documentos mencionados conforme inciso IV do
Art. 16, dos Estatutos do Fundo Paraná, relativos ao exercício de 2007.

"
Curitiba, 14 de fevereiro de 2008

J

Joel Malucelli
Presidente

André Luiz Malucelli
Conselheiro

Ernesto Scarante Sobrinho
Conselheiro

Luiz Henrique Dai Molin Molinari
Conselheiro

Mariana Mello Malucelli
Conselheira

Waldemar Malucelli
Conselheiro

Paulo Henrique Cariani
Conselheiro

Daniel Moro da Cunha
Conselheiro

I

Felipe José Vidigal dos Santos
Conselheiro
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"'- Diretoria Executiva
Presidente: Luis Cesar Miara
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