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APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande 

do Sul – RS-Prev é um documento de prestação de contas 
que apresenta o desempenho dos planos administrados 

pela Fundação como também evidencia, de forma clara, as 
principais conquistas e medidas praticadas pela gestão ao 

longo do ano de 2020.

O presente instrumento traz informações sobre os 
principais avanços e destaques da RS-Prev frente ao Plano 

de Benefícios RS-Futuro (Plano RS-Futuro), ao Plano de 
Benefícios RS-Municípios (Plano RS-Municípios), ao Plano de 

Gestão Administrativa (PGA) e à gestão da Fundação, esta 
demonstrada por meio das ações de cada Diretoria. Além 
destes dados estão reunidas, no conjunto de documentos 

anexados ao final do relatório, as demonstrações contábeis, 
com os resultados do exercício de 2020 comparados com o 
de 2019, os relatórios da auditoria independente, bem como 

o parecer atuarial emitido pelo atuário externo acerca do 
Plano RS-Futuro. 

As demonstrações contábeis da Fundação, uma vez 
elaboradas e aprovadas pela Diretoria-Executiva, são 

submetidas à auditoria independente e analisadas pelo 
Conselho Fiscal. Na sequência, são aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo e, posteriormente, enviadas à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – Previc, autarquia 
federal que fiscaliza as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar – EFPC.

OLÁ! SEJA BEM-VINDO 
AO RELATÓRIO ANUAL DE 
INFORMAÇÕES 2020
DA RS-PREV!
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O NOSSO CORAÇÃO É DO 
RIO GRANDE DO SUL!

A RS-Prev é gaúcha e tem muito orgulho disso! Nossas 
raízes são também a base de nosso trabalho. Estamos 

focados em oferecer as melhores soluções em 
previdência complementar aos servidores públicos do 

Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios. Além 
disso, é com muita satisfação que aproveitamos este 

Relatório também para comunicar nossa felicidade em, a 
partir deste ano, poder atender também aos demais entes 

federativos de todo o Brasil.
 

Por isso, ao divulgarmos nossos resultados, fazemos 
disto também uma oportunidade para ressaltar as 

belezas de nosso querido RS, um estado de identidade 
cultural diversa, pontilhada por nuances de todos os 

seus povos colonizadores. Um cenário variado, formado 
por praias, planícies, montanhas, rochas e todo tipo 
de formação geográfica que acaba por compor um 

espetáculo de diversidade que atrai e encanta a todos. 

Do Litoral Norte ao Pampa, do Chuí às Missões, cruzando 
pela Região Central e pela Serra, nossa, arquitetura, 

cultura, gastronomia e paisagens transcendem a história 
e a tradição. E, neste Relatório, todos estes atrativos 
terão um palco a mais, motivado por nosso amor por 
sermos daqui. Orgulho de ser gaúcha: a RS-Prev tem!
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MENSAGENS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

MENSAGEM DO CONSELHO DELIBERATIVO

Sem dúvida, resiliência e desafio são as palavras-chave para o ano de 2020. Um ano desafiador 
onde se enfrentou uma situação atípica que atravessou os diferentes campos da vida das pessoas, 
porém, os avanços não deixaram de acontecer para a Fundação RS-Prev. 

No início do ano, surgiram notícias de que a COVID-19 se espalhava no Brasil. Diante desse grande 
susto, rotinas foram modificadas na RS-Prev. O Conselho Deliberativo adotou a prática de realizar 
reuniões virtuais, efetuar assinaturas digitais em atas e documentos oficiais e, dessa forma, o 
mundo digital passou, ainda mais a fazer parte da realidade do Conselho.

Mesmo diante dessas mudanças, o Conselho Deliberativo manteve seu papel, tendo cumprido 
regularmente o calendário anual de reuniões onde foram tratados diversos assuntos os quais 
merecem destaque, quais sejam: o acompanhamento dos trâmites para a contratação da seguradora 
para a oferta dos benefícios de risco (invalidez e morte), as discussões acerca do estudo do ponto de 
equilíbrio do PGA, o estabelecimento da política de contratação de pessoal, o acompanhamento do 
Orçamento de 2020 e, uma das conquistas a qual trouxe muita satisfação no âmbito do Colegiado 
foi a ampliação do escopo de atuação da RS-Prev com a aprovação do 
Plano de Benefícios destinado aos municípios– Plano RS-Municípios. 
Estes e outros assuntos foram objetos de análise no âmbito do 
Conselho que, além de deliberar essa pauta exitosa, participou 
efetivamente das reuniões do planejamento estratégico 
iniciado em setembro de 2020 pela Fundação.

Contudo, o Conselho está sempre em busca do 
aprimoramento dos mecanismos de governança 
e de uma gestão profissional transparente, pois 
entende que são requisitos imprescindíveis para 
alcançar o crescimento aliado à sustentabilidade, 
sendo esse o melhor caminho para propiciar a 
manutenção do poder aquisitivo na aposentadoria 
e, consequentemente, da qualidade de vida dos 
participantes.

O amanhã reserva mudanças positivas para a RS-
Prev. Agradecemos pela confiança depositada na 
RS-Prev, estamos juntos no compromisso com o 
seu futuro!
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MENSAGEM DO CONSELHO FISCAL

Durante o ano de dois mil e vinte, o Conselho Fiscal da RS-Prev envidou os esforços necessários 
para garantir a adequada fiscalização da gestão administrativa e econômico-financeira da Entidade. 
Mesmo com a pandemia ocasionada pelo Coronavírus, conseguimos manter em dia as reuniões 
ordinárias do Colegiado. 

No exercício das atribuições estatutárias e legais, como órgão de fiscalização e controle interno, 
cuja responsabilidade principal é zelar pelo cumprimento da legislação, atuamos na verificação 
mensal dos balancetes, na elaboração do Relatório de Controles Internos, no Parecer acerca das 
Demonstrações Contábeis anuais, na análise de relatórios gerencias mensais, entre outras. 

Além disso, com base na transformação digital vivenciada em todas as esferas de trabalho, este 
Conselho apoiou a iniciativa da Diretoria-Executiva em se adaptar ao mundo digital para assinaturas 
nas atas e nos demais documentos, bem como a realização de reuniões virtuais com uso de 

plataformas tecnológicas.

O Conselho entende que foi um ano desafiador, porém muito produtivo, 
onde destacamos a contratação da Cia Seguradora, assunto este que 

foi muito discutido em nossas reuniões. Além deste, a implantação 
do Plano RS-Municípios, o acompanhamento na renovação de 

contratos da atividade-fim da Entidade, a atualização de normas 
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

- Previc, bem como a gestão e acompanhamento dos 
investimentos mensais, foram objetos importantes  abordados 
durante o ano.

O Conselho Fiscal manteve um desempenho diligente, 
tendo conduzido os trabalhos de forma ética, responsável 
e transparente, pois acredita no futuro da RS-Prev e seguirá 
atuando em benefício dos participantes e dos patrocinadores 
dos planos administrados pela Fundação.

Obrigado pela confiança! 

Contem conosco!
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MENSAGEM DA
DIRETORIA-EXECUTIVA

Um ano de muitos desafios, porém 
de muita superação e conquistas! 

Em dois mil e vinte mudanças 
importantes aconteceram no 
âmbito da RS-Prev. Tivemos que 
nos adaptar a um novo normal, 
encarando a dura realidade instalada 
com a pandemia ocasionada pelo 
Coronavírus (COVID-19). No final do 
mês de março, por conta do rápido 
avanço da propagação do vírus, as 
autoridades sanitárias brasileiras 
determinaram o distanciamento 
social, fazendo com que rapidamente 
precisássemos providenciar as 
condições necessárias para que toda 
a nossa equipe pudesse trabalhar a 
partir de suas casas. 

Reuniões virtuais, assinaturas 
digitais, melhorias nos processos de 
gestão de documentos, ampliação 
dos canais de comunicação junto 
ao participante e patrocinador. Tudo 
isso passou a fazer parte da nossa 
realidade. Diante desse cenário, o 
cuidado com o ato regular de gestão 
foi redobrado.

Em meio a essa mudança toda, 
a força de trabalho foi em prol de 
manter o equilíbrio e transparência 
dos processos realizados na 
Fundação. Ainda assim, em meio 
às dificuldades ocasionadas pela 
pandemia, foi possível iniciar o 
primeiro Planejamento Estratégico da 
RS-Prev, cujo resultado impulsionará 
ainda mais o crescimento da 
Fundação.

Entre tantos assuntos abordados 
durante o ano, destacamos os 
trabalhos voltados à implementação 
da Lei Geral de Proteção de Dados, 
onde foram iniciados os estudos para 
a implantação de uma Política Interna 
com relação ao tema; a contratação 
da Seguradora Mongeral Aegon para 
oferecer cobertura adicional para os 
benefícios de risco dos planos da 
RS-Prev, a realização de palestras 

virtuais aos novos servidores 
públicos nomeados no âmbito do 
Estado, bem como a ampliação e 
diversificação dos investimentos 
dos planos administrados pela RS-
Prev.

Além de todas essas conquistas, o 
principal destaque cabe à aprovação, 
pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – 
Previc, do Regulamento do Plano 
de Benefícios RS-Municípios. O RS-
Municípios é um plano destinado aos 
servidores municipais, tendo sido 
criado para abrigar vários municípios 
em uma mesma estrutura. 

A Emenda Constitucional nº 103, 
promulgada em 2019, trouxe a 
obrigatoriedade de os municípios 
instituírem os seus Regimes de 
Previdência Complementar - RPC, 
e desde então, a Fundação tem se 
preparado para atendê-los com 
excelência. Para completar a nossa 
satisfação, também destacamos a 
aprovação pela Previc do Convênio 
de Adesão com o Município de Não-
Me-Toque, sendo este município, 
o primeiro patrocinador do plano 
destinado aos servidores públicos 
municipais. 

Essas e outras conquistas são 
motivos de muita comemoração! 
Esses destaques e muitos outros 
estão descritos neste Relatório Anual, 
o qual você terá a oportunidade de 
acompanhar.

Seguimos com os olhos voltados 
para um crescimento sustentável, 
buscando e atendendo aos 
interesses dos nossos participantes 
e patrocinadores, com base na 
transparência das informações e 
no aprimoramento constante da 
Governança.

O Relatório Anual de Informações 
2020 foi elaborado com muito 
carinho por toda a nossa equipe. 
Esperamos que você goste. Boa 
leitura!

Danielle Cristine da Silva

Diretora-Presidente

Diretora de Investimentos
Interina

Roger Odillo Klafke

Diretor de Seguridade

Márcio Otto de Campos

Diretor de Administração



Relatório Anual de Informações 2020

8

O RS é composto por 497 
municípios. Mais de 11 milhões 
de habitantes formando uma 
cultura tão diversificada, 
quanto rica. Muito a 
celebrar neste berço 
que é nosso!

Voltada ao 
atendimento, via 
planos RS-Futuro e 
RS-Municípios, de todo 
o Estado, a RS-Prev tem na 
Capital Gaúcha sua sede.
Muito amor por nossa Porto Alegre!

Fonte: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
DA RS-PREV

O CONSELHO DELIBERATIVO

Órgão máximo da estrutura organizacional da RS-
Prev, é responsável pela definição da política geral 
de administração da Fundação e de seus planos de 
benefícios, sendo a sua ação exercida por meio do 
estabelecimento de políticas e diretrizes de organização, 
funcionamento, administração e operação. 

COMPOSIÇÃO:

A composição do Conselho Deliberativo é paritária 
entre os representantes dos patrocinadores e os 
representantes dos participantes e assistidos, sendo 
estes últimos escolhidos por meio de eleição direta. 
Na RS-Prev, o Conselho Deliberativo é composto por 
4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) suplentes, 
sendo a presidência exercida pelo representante 
indicado pelos patrocinadores.
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**Conselheiros reeleitos no Processo Eleitoral 2020.

Representantes dos Patrocinadores:

Titular-Presidente

Suplente

 

Titular

Suplente

Conselho Deliberativo

José Guilherme Kliemann

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Carlos Eduardo Prates Cogo

Tiago Rodrigo dos Santos

Órgão de Origem

Procuradoria-Geral do Estado 

Secretaria da Fazenda

Assembleia Legislativa

Defensoria Pública

Certificado

Representantes dos Participantes:

Titular

Suplente

 

Titular

Suplente

Conselho Deliberativo

Jociê Rocha Pereira

Carolina da Conceição

 

Antônio José Sarkis Neto** 

Felipe Conter Leite** 

Órgão de Origem

Secretaria da Fazenda

Tribunal de Contas do Estado

 

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Fazenda

Certificado

Diante de um ano atípico causado pela Pandemia 
do Coronavírus as reuniões, a partir de março de 
2020, passaram a ser realizadas de forma remota.  
No total, foram realizadas 12 (doze) reuniões 
ordinárias e 01 (uma) extraordinária, sendo possível 
destacar os assuntos mais relevantes tais como: o 
acompanhamento dos trâmites para a contratação 
da seguradora para a oferta dos benefícios de risco 
(invalidez e morte), discussões sobre o estudo do 
ponto de equilíbrio do Plano de Gestão Administrativa 
- PGA, o estabelecimento da política de contratação 
de pessoal, o acompanhamento do Orçamento de 
2020, a ampliação do escopo de atuação da RS-Prev 
com a aprovação do Plano de Benefícios destinado 
aos municípios gaúchos – Plano RS-Municípios, 
dentre tantos outros.

REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE 2020
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O CONSELHO FISCAL

Órgão de fiscalização e controle interno da RS-Prev, 
o Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização 
da gestão administrativa e econômico-financeira da 
Fundação e do Plano de Benefícios. 

COMPOSIÇÃO:

A composição do Conselho Fiscal é paritária entre os 
representantes dos patrocinadores e os representantes 
dos participantes e assistidos, sendo estes últimos 
escolhidos por meio de eleição direta. Na RS-Prev, o 
Conselho Fiscal é composto por 2 (dois) membros 
titulares e 2 (dois) suplentes, sendo a presidência 
exercida pelo representante dos participantes.

Representantes dos Participantes

Titular

Suplente

Conselho Fiscal

Márcio Almeida Espíndola

Rodrigo Sulzbach

Órgão de Origem

Assembleia Legislativa

Secretaria da Fazenda

Certificado

Representantes dos Patrocinadores

Titular

Suplente

Conselho Fiscal

André Fernando Janson Carvalho Leite

Carina Martins de Lucena Franceschini

Órgão de Origem

Ministério Público

Tribunal de Contas do Estado

Certificado

Tal como no Conselho Deliberativo, as 
reuniões, a partir de abril de 2020, passaram 
a ser realizadas de forma remota. No 
total, foram realizadas 12 (doze) reuniões 
ordinárias. Os assuntos mais relevantes 
foram: o acompanhamento mensal da gestão 
dos investimentos; dos balancetes contábeis 
e do orçamento das despesas administrativas, 
bem como o controle da habilitação e da 
certificação dos dirigentes, elaboração do 
Relatório de Controles Internos do Conselho 
Fiscal e análise dos contratos da Fundação.

REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2020
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A DIRETORIA-EXECUTIVA

Órgão de administração e de gestão da RS-Prev, a 
Diretoria-Executiva é a responsável por executar as 
diretrizes e as políticas de administração estabelecidas 
pelo Conselho Deliberativo. 

COMPOSIÇÃO:

A Diretoria-Executiva, com base em seu Estatuto, 
pode ser composta por até 4 (quatro) membros, 
nomeados pelo Conselho Deliberativo, quais sejam: 
Diretor-Presidente, Diretor de Administração, Diretor 
de Investimentos e Diretor de Seguridade. A atual 
gestão da RS-Prev é composta por 3 (três) diretores 
executivos, sendo que a Diretora-Presidente acumula 
a função de Diretora de Investimentos.

Representantes dos Participantes

Diretora-Presidente e Diretora de Investimentos Interina

Diretor de Administração

Diretor de Seguridade

Diretoria-Executiva

Danielle Cristine da Silva

Márcio Otto de Campos

Roger Odillo Klafke

Certificado

Durante o ano de dois mil e vinte foram realizadas 
41 (quarenta e uma) reuniões ordinárias e 3 (três) 
reuniões extraordinárias. Algumas destas reuniões 
foram realizadas de forma presencial e outras de 
forma virtual. 

Os assuntos mais relevantes que foram 
discutidos são: medidas e impactos da 
COVID-19 na Gestão da RS-Prev, aprovação 
de novos fundos de investimentos, avaliação 
dos fundos investidos e seus respectivos 
gestores, acompanhamento e controle das 
contribuições previdenciárias, Lei Geral de 
Proteção de Dados, elaboração e aprovação do 
Plano RS-Municípios, aprovação do convênio 
de adesão com o município Não-Me-Toque, 
estudo do equilíbrio econômico-financeiro 
entre receitas e despesas administrativas, 
Processo Eleitoral 2020, realização de 
palestras e eventos virtuais, adequação 
e aprimoramento do site da Fundação, 
contratação da companhia seguradora e 
elaboração de campanhas institucionais para a 
melhoria na comunicação com os participantes.

REUNIÕES ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS DE 2020

+
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ÓRGÃOS AUXILIARES:

O Estatuto da Fundação autoriza que sejam criadas, 
pelo Conselho Deliberativo, outras instâncias de 
governança de caráter consultivo, como por exemplo, 
1 (um) Comitê Gestor para cada plano de benefícios 
e 1 (um) Comitê de Investimentos. Embora esteja 
disposto no Estatuto da Fundação, os comitês ainda 
não foram instituídos, especialmente em virtude da 
fase inicial de estruturação da RS-Prev. 

VAMOS ENTENDER UM POUCO MELHOR 
SOBRE CADA ÓRGÃO

Comitê Gestor: Órgão vinculado ao Conselho 
Deliberativo, quando for instituído, será responsável 
pela definição da estratégia das aplicações financeiras 
e pelo acompanhamento do seu plano de benefícios a 
que se refere, por meio da apresentação de propostas 
ou recomendações prudenciais quanto à política de 
investimentos e à gestão do plano, observadas as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo e pelo 
Comitê de Investimentos. 

Comitê de Investimentos: Órgão vinculado à Diretoria-
Executiva, quando for instituído, será responsável 
pelo assessoramento deste colegiado na gestão 
econômico-financeira dos recursos administrados 
pela Fundação. 

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Ser certificado profissionalmente para o exercício de 

cargos e funções é uma exigência prevista na legislação 
aplicável às entidades fechadas de previdência 
complementar. 

Entende-se por certificação o processo realizado 
por entidade certificadora para comprovação de 
atendimento e verificação de conformidade com os 
requisitos técnicos necessários para o exercício de 
determinado cargo ou função.

No âmbito das entidades de previdência complementar 
é exigida certificação para os membros da diretoria-
executiva, do conselho fiscal, do conselho deliberativo, 
como também para membros dos comitês de 
assessoramento que atuem na avaliação e aprovação 
de investimentos; e, para empregados da Fundação 
diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos 
garantidores dos planos.

A Fundação encerrou o ano de 2020 atendendo 
plenamente a exigência legal, tendo ao todo 15 dirigentes 
e 1 profissional de investimentos certificados.
 

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

A supervisão e fiscalização da RS-Prev e de seus 
planos de benefícios compete ao órgão fiscalizador 
das entidades de previdência complementar, isto 
é, à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – Previc, autarquia federal, sem 
prejuízo das competências constitucionais do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
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Em nossa bandeira, 
o símbolo máximo de 

todos os gaúchos. 

Este estandarte da cultura 
gaúcha não tem uma data 

comprovada de surgimento, 
mas a maioria dos estudos 

indica que sua criação vem da 
época da Guerra dos Farrapos, 

em 1835, ainda sem a figura 
do brasão e das armas. Em 
1891, foi promulgada pela 

Constituição Estadual, sendo 
retirada de uso nos anos de 

1937 a 1946, quando o então 
presidente Getúlio Vargas 

suspendeu a utilização 
de símbolos estaduais e 

municipais, e voltou à ativa em 
1966 pela lei nº 5.213.
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DESTAQUES INSTITUCIONAIS
APROVAÇÃO DO PLANO RS-MUNICÍPIOS

Dois mil e vinte foi o ano de uma grande conquista para a RS-Prev e 
para o Estado do Rio Grande do Sul. Em julho de 2020, foi aprovado 
pela Previc o Plano RS-Municípios. O Plano oportuniza que os 
municípios gaúchos, que possuem regimes próprios de previdência 
social, firmem convênio de adesão com a Fundação e instituam 
o regime de previdência complementar a seus servidores públicos 
titulares de cargo efetivo, cumprindo o prazo imposto pela Emenda 
Constitucional nº 103, ou seja, até novembro de 2021.

O RS-Municípios é um plano multipatrocinado, com patrocínio a cargo 
de cada município que firma convênio de adesão com a Fundação. 

Caso que já ocorre com o município de Não-Me-Toque, que firmou 
convênio de adesão com a RS-Prev e teve aprovada a sua condição de 

patrocinador ao plano por meio da portaria da Previc nº 894, publicada no 
Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 2020.

A aprovação do Convênio de Adesão com Não-Me-Toque tem um significado muito 
importante para a Fundação, pois representa a concretização do relacionamento e das 

parcerias que a RS-Prev quer ter junto às gestões municipais. 

Com o objetivo de auxiliar os gestores municipais, a RS-Prev elaborou uma página específica no site institucional 
para divulgação dos documentos voltados à gestão do Plano RS-Municípios. Além desta ação, também foi lançado 
o Guia de Orientação para Adesão ao Plano RS-Municípios, tendo o anúncio oficial da publicação na página blog 
ocorrido durante o evento online destinado à discussão da previdência complementar nos municípios.

Por meio do RS-Municípios, a RS-Prev visa fomentar a previdência complementar, contemplando principalmente 
os municípios que, por questões de escala, não possuem condições de criar suas próprias entidades para 
administração de planos de previdência complementar, tampouco de manter um plano de benefício específico.

Assim, o RS-Municípios apresenta-se como solução pronta e segura para viabilizar a implantação do RPC a todos 
os entes federativos de forma prática e econômica, ensejando o aproveitamento da expertise já consagrada em 
sua criação de forma efetiva.

CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA

Em junho de 2020, a RS-Prev firmou contrato com a seguradora Mongeral 
Aegon Seguros e Previdência S.A. – MAG Seguros para oferecer Cobertura 
Adicional para benefícios de risco a seus participantes. Dessa forma, a 
RS-Prev passa a disponibilizar ao participante a opção por seguros 
para cobertura de benefícios de risco: Aposentadoria por Invalidez e 
Pensão por Morte. 

O participante que optar por contratar uma cobertura adicional fará 
contribuições mensais destinadas a esses benefícios de risco. No 
caso de ocorrência de eventos de invalidez ou morte, o saldo da 
conta será incrementado pelo montante do capital contratado, 
fazendo jus a um benefício em valor maior.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 15.511/2020 E O BENEFÍCIO ESPECIAL

Importante destaque do ano foi a edição da Lei Complementar nº 15.511, 
de 24 de agosto de 2020, que introduziu alterações na Lei Complementar 

estadual nº 14.750, de 15 de outubro de 2015.

Além de medidas relativas ao aperfeiçoamento da governança, com 
a previsão de que os membros indicados pelos patrocinadores para 
compor os órgãos colegiados da RS-Prev devem ser participantes 
do Plano, foi introduzida a previsão de expansão de sua atuação, 
facultando a outros entes da federação a adesão, na qualidade de 
patrocinadores, a planos de benefícios específicos administrados 
pela RS-Prev. Em relação ao Plano RS-Futuro, a Lei autorizou a 
ampliação do prazo para migração voluntária do servidor para o RPC, 
que seria encerrado em 19 de agosto de 2020, para agosto de 2023.  

Esta Lei também trouxe mecanismo de relevância para o incremento 
de migrações ao instituir o Benefício Especial, de caráter estatutário e 

compensatório, que assegura ao servidor e membro de Poder que optar 
por migrar para o RPC, um benefício especial calculado com base nas 

contribuições recolhidas ao Regime Próprio de Previdência Social- RPPS, a 
ser pago pelo Estado do Rio Grande do Sul pelo prazo de 260 meses.

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA LIVRE DE TAXA
DE CARREGAMENTO

Desde abril de 2020, após alteração no Plano de Custeio do Plano 
RS-Futuro, as contribuições facultativas passaram a ficar isentas da 
cobrança de taxa de carregamento.

Todo o valor contribuído pelo participante de forma facultativa 
(ou seja, aqueles valores de caráter voluntário que somente o 
participante investe no plano, sem contrapartida do patrocinador) 
é revertido integralmente para sua reserva. As contribuições 
facultativas são destinadas a incrementar a reserva acumulada 
e, por consequência, o valor dos benefícios para os participantes. 
A alteração no plano de custeio, que zera a taxa de carregamento, 
foi adotada como uma forma de incentivo ao comportamento 
previdenciário, beneficiando os participantes que desejam acumular 
investimentos para um futuro mais tranquilo.
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ELEIÇÕES 2020

A RS-Prev realizou o 2º processo eleitoral para eleger os membros 
representantes dos participantes no Conselho Deliberativo da Fundação. 

A votação aconteceu entre os dias 30 de março e 1º de abril de 2020, 
exclusivamente por sistema eletrônico. Duas chapas concorreram ao 
pleito, que contou com 215 votos, cerca de 22% daqueles aptos a 
votar, ultrapassando o quórum mínimo de 10% de eleitores conforme 
previsto no art. 28 do Regulamento Eleitoral. 

Com 163 votos (78% dos votos válidos), a Chapa 1 “Juntos Pelo 
Futuro” foi eleita para representar os participantes no Conselho 
Deliberativo da RS-Prev. A Chapa 2 “Previdência Segura e Forte para 
o Servidor” recebeu 47 votos. Do total de votos registrados, 210 foram 

considerados válidos, 5 votos em branco e não houve voto nulo.

Foram reeleitos Antônio José Sarkis Neto, como membro titular, e Felipe 
Conter Leite, como suplente.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em outubro de 2020 foram iniciadas as reuniões de elaboração do 
primeiro Planejamento Estratégico da RS-Prev. Para auxiliar na 
condução deste trabalho, contamos com a coordenação técnica do 
Professor Fábio Heinen, especialista no tema, servidor do Estado, 
Chefe da Divisão de Planejamento da Superintendência dos 
Serviços Penitenciários – SUSEPE e professor universitário na área 
de Planejamento Estratégico. Foram convidados a participar dos 
trabalhos os conselheiros deliberativos e fiscais, bem como toda 
a equipe técnica da Fundação. Entre outubro e dezembro de 2020, 
foram realizadas 07 reuniões, tendo sido concluídas as etapas 
de análise de cenários demográfico, sociocultural, econômico, 
tecnológico, político-legal e socioambiental, a definição do negócio 
estratégico, revisão da missão e dos valores e diagnóstico do ambiente 
externo e interno. A conclusão do trabalho está prevista para 2021.
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 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

A Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019, dispôs sobre 
os procedimentos a serem observados pelas EFPC na divulgação de 
informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios 
de caráter previdenciário que administram. A norma estabeleceu 
como princípios: o  emprego de linguagem clara e acessível a 
cada público, com tempestividade, regularidade, confiabilidade e 
segurança; a utilização, sempre que possível, de recursos didáticos, 
como infográficos, tabelas e lâminas informativas; a priorização do 
uso de plataformas digitais de comunicação; e a disponibilização, 
de forma ativa, das informações de interesse dos participantes e 
assistidos, independentemente de solicitação. 

A RS-Prev já observava os princípios da norma tendo sido necessárias 
apenas pequenas adequações no sítio eletrônico da Fundação. 

CERTIFICADOS DIGITAIS

Ainda em 2019 foi implantada a sistemática de assinaturas eletrônicas 
para os documentos utilizando certificados digitais, emitidos pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. É um 
processo simples, rápido e com validade jurídica, que elimina os 
processos manuais de remessas de documentos para coletas 
de assinaturas e reconhecimento de firma. Possibilita não só 
reduzir custos, como também simplificar os processos, agilizar 
consideravelmente a burocracia oriunda da formalização, além de 
conferir maior segurança jurídica aos atos praticados. Em 2020 
foi firmado convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul – Banrisul para o fornecimento dos certificados digitais para os 
colaboradores da Fundação. 



Relatório Anual de Informações 2020

19

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD dispõe sobre o tratamento 
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD 
estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e 
compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção e 
penalidades para a sua inobservância.

Desde o início das suas atividades a RS-Prev exerce a cultura 
de privacidade e proteção de dados tendo, após a edição da lei, 
intensificado os estudos, articulações e ações para formalizar 
sua implantação. Dentre as medidas estabelecidas destacam-se 
a designação do encarregado pela proteção de dados pessoais, 

que realizou a apresentação da LGPD a todos os colaboradores, 
dando ciência acerca da existência da legislação e de sua necessária 

implantação. Foi criado o Comitê de Proteção de Dados, composto por 
colaboradores de todas as Diretorias. Atrelado a isso, os colaboradores 

vêm participando de diversos cursos teóricos e práticos que envolvem os 
temas relacionados à LGPD.

PALESTRAS E EVENTOS 

Promover a educação previdenciária faz parte da missão da RS-Prev. 
Por isso, apesar das restrições à circulação que se fizeram necessárias 
devido à pandemia no ano de 2020, a RS-Prev se manteve atuante 
neste propósito.

Lançando mão das ferramentas tecnológicas de comunicação, 
foram promovidos um total de 9 eventos institucionais com 
o objetivo de difundir o conhecimento acerca das questões 
previdenciárias, financeiras e tributárias entre os servidores do 
Estado. Estas palestras alcançaram um total de 178 servidores 
e abordaram, principalmente, o Plano RS-Futuro e o Regime de 
Previdência Complementar.

Também houve a participação em eventos divulgando o Plano RS-
Municípios, bem como em debates  relacionados à migração de regime 
e ao Benefício Especial.



Relatório Anual de Informações 2020

20

Reunindo 14 municípios, a 
Região Metropolitana da 
Serra Gaúcha é um dos mais 
famosos cartões postais
de nosso Estado.

A população da região 
fica em torno de 864 mil 
habitantes, segundo censo do 
IBGE de 2020.

O principal centro urbano é 
Caxias do Sul, com cerca de 
59% da população total da 
região. No ranking de volume 
populacional, a segunda 
colocada é Bento Gonçalves, 
seguida por Farroupilha.

Fonte: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/regiao-metropolitana-da-serra-gaucha https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
RS-PREV NA MÍDIA

A RS-Prev alcançou destaque na mídia, 
divulgando suas ações e o conhecimento de 
seus gestores por meio de artigos que foram 
publicados em veículos como Zero Hora, Jornal 
do Comércio, Revista Investidor Institucional, 
Abrapp em Foco, Portal Terra, Jornal Contábil, 
Consumidor RS, Jornal do Consumidor (canal 
Bah da Net e canal no YouTube), portal Empresas 
e Negócios, portal Negócios em Foco e portal 
Inteligência e Inovação. 

A divulgação de artigos se deu por meio do 
trabalho elaborado conjuntamente entre a RS-
Prev e a agência prestadora de serviços de 
comunicação. Uma integração que resultou 
na amplificação das pautas da RS-Prev, 
contribuindo para o aumento da visibilidade da 
Fundação junto àsociedade gaúcha. 
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ÁREA DO PARTICIPANTE

Nesta área, localizada no site da RS-Prev, o participante pode consultar 
seu extrato de contribuições para a previdência complementar. Além 
de informações como histórico dos aportes mensais já realizados, 
tanto pelo participante, quanto pelo patrocinador, é possível verificar 
a rentabilidade do plano, o saldo acumulado da reserva, entre outros 
dados fundamentais para a gestão consciente e assertiva da poupança 
previdenciária . 

APP

Ao longo de 2020, foi ampliada a divulgação do Aplicativo RS-Prev, 
via canais de website e LinkedIn, a fim de expandir o seu uso pelos 
participantes. 

Isto porque o aplicativo é uma forma de facilitar o controle do participante 
sobre suas contribuições, obter informações de seu plano de benefícios, 
verificar o saldo acumulado de sua reserva, a rentabilidade do plano, entre 
outras informações. Tudo isto de forma ágil e fácil. 

O aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos dos 
sistemas Android e iOS.

LINKEDIN

Em 2020, foi criada a página da RS-Prev no LinkedIn. Um canal de cunho 
corporativo, no qual são divulgadas informações a respeito da Fundação 
e dos planos que administra, bem como a respeito do RPC  com vistas 
à ampliação da visibilidade da marca RS-Prev junto aos participantes e 
servidores ainda não participantes. 

Além disso, são divulgadas neste espaço ações de comemoração a 
datas pertinentes ao calendário da RS-Prev, causas sociais apoiadas 
pela Fundação, bem como informações que permitam ao público 
entender a importância da construção de uma poupança previdenciária 
capaz de assegurar uma vida segura e confortável na fase pós-laboral.
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CAMPANHA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
SEM DÚVIDAS

Com o intuito de disseminar informações sobre previdência 
complementar foi criada a Campanha Previdência Complementar 
Sem Dúvidas. Para tanto, foi disponibilizada uma página específica 
no site onde estão reunidas as respostas às principais dúvidas e 
questionamentos que a Fundação recebeu sobre os mais diversos 
temas da previdência complementar ao longo dos anos. 

A página conta com a publicação de perguntas e respostas, que 
são também amplificadas via postagem no LinkedIn, objetivando 
que um maior número de pessoas tenha acesso às informações, 
tornando mais divulgados e compreensíveis os assuntos pertinentes 
à previdência complementar e à RS-Prev.

PÁGINA DOS INVESTIMENTOS 

No site RS-Prev, a página dos investimentos foi aprimorada 
para melhor divulgar os Demonstrativos de Resultados, bem 
como a Política de Investimentos dos Planos administrados.  
Nela, o público interessado pode consultar, a qualquer 
momento, informações atualizadas sobre os investimentos 
realizados.

PESQUISA JUNTO AO PARTICIPANTE

No ano de 2020, foi realizada a primeira pesquisa junto ao participante 
que teve como objetivo a identificação do perfil dos participantes. A 
coleta foi realizada por meio de questionamentos relacionados às 
percepções e as pretensões dos participantes junto ao seu plano de 
previdência complementar e da comunicação até então desenvolvida. 
Os resultados serviram de orientação para desenvolvimento de 
melhorias na gestão dos negócios da Fundação.
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Para descansar, se refrescar, 
viver a vida à beira-mar, nosso 
Litoral encanta pelas extensas 
praias, entremeadas por 
lagoas, áreas verdes e 
muita movimentação 
urbana. 

A população da região 
gira em torno de 354 mil 
habitantes representando 3,0% 
da população do Estado. 

Fonte: https://planejamento.rs.gov.br
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DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
O ano de 2020 foi bastante desafiador para a gestão 
dos investimentos dos planos administrados pela 
Fundação. A Pandemia causada pelo Coronavírus e 
as consequências econômicas geradas a partir deste 
evento inesperado, trouxeram bastante volatilidade para 
as carteiras dos planos. Embora a volatilidade tenha sido 
presente ao longo de 2020, a crise vivenciada no decorrer 
do ano consistiu em oportunidade para a continuidade 
do processo de diversificação das aplicações dos 
planos, com destaque para a alocação em fundos de 
renda variável e pela implementação da carteira própria 
do Plano RS-Futuro.

Ainda no primeiro trimestre de 2020, aproveitando 
a janela de oportunidade aberta pela crise, e, 
prosseguindo com a estratégia de diversificação 
prevista na Política de Investimentos 2020-2024, 
foram ampliados os segmentos de investimentos 
da Fundação, tendo sido efetivadas aplicações em 
novos fundos de investimentos no segmento de renda 
variável e também do segmento estruturado. No 
total, foram realizados 3 (três) processos de seleção 
de novos fundos de investimentos, resultando na 
aprovação de 6 (seis) novos veículos, sendo 4 (quatro) 
de renda variável e 2 (dois) do segmento estruturado.
 
No decorrer dos meses seguintes, as alocações 
nestes segmentos foram ampliadas, demonstrando 
que a estratégia de alocação nestes fundos foi bem-
sucedida, tendo os segmentos de renda variável 
e estruturados apresentado rentabilidades acima 
dos seus benchmarks (Ibovespa e 120% do CDI, 
respectivamente).

Além disso, em agosto de 2020, o Plano RS-Futuro 
realizou seu primeiro investimento direto em títulos 
públicos federais, marcando o início da gestão 
dos investimentos por meio de carteira própria. 
Inicialmente, a carteira própria contará somente 
com investimentos em títulos públicos federais, 
conforme estabelece a Política de Investimento. As 
demais alocações estratégicas, como ações, títulos 

de crédito privado, dentre outros ativos, continuarão 
sendo realizadas por meio de aplicação em fundos de 
investimentos geridos por terceiros. 

A carteira consolidada da RS-Prev encerrou o exercício 
com 95,2% dos recursos administrados investidos por 
meio de carteira terceirizada (fundos de investimentos 
ou fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento), sendo distribuídos em um total de 
17 fundos de condomínio aberto (não-exclusivos), 
de 15 gestores diferentes. Já a carteira própria do 
plano encerrou o ano com 4,8% do total de recursos 
investidos em títulos públicos federais.

A Fundação segue em fase de crescimento, conforme 
esperado para uma EFPC em seus anos iniciais de 
operação, tendo encerrado o ano com volume de 
recursos administrados na ordem de R$ 44,7 milhões, 
representando um aumento de mais de 50% em 
relação ao ano anterior. 

A gestão dos recursos garantidores dos planos de 
benefícios administrados pela RS-Prev é pautada pela 
estratégia de longo prazo, pois o caráter previdenciário 
dos recursos é fator determinante na tomada de 
decisão da Diretoria de Investimentos.

No cumprimento da prática de transparência e sua 
relação com os participantes e patrocinadores, a 
RS-Prev publica mensalmente os demonstrativos 
dos resultados dos investimentos por meio do site 
da Fundação (https://rsprev.com.br/investimentos). 
Acompanhe estas publicações e fique por dentro 
dos resultados dos planos, lembrando que os 
investimentos visam sempre um retorno conforme a 
característica de tempo da poupança previdenciária.

Além disso, a Política de Investimento da RS-Prev 
também é disponibilizada a todos os participantes e 
demais interessados. Basta acessá-la através do link: 
(https://rsprev.com.br/politica-de-investimentos).
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INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 

Evolução do total dos recursos administrados pela Fundação (Plano RS-Futuro e PGA) em R$ mil:

INVESTIMENTOS POR PLANO

Mantendo o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos, 
apresentaremos na sequência as informações detalhadas sobre os investimentos do Plano RS-
Futuro e do Plano de Gestão Administrativa – PGA.

RS-FUTURO

O Plano RS-Futuro é constituído com recursos provenientes das contribuições mensais dos 
participantes e do patrocinador, das contribuições facultativas efetuadas pelos participantes do 
plano, bem como pelas portabilidades advindas de outros planos de benefícios.

O plano é oferecido aos servidores efetivos do Estado do Rio Grande do Sul em caráter complementar 
ao Regime Próprio da Previdência Social. 

A gestão dos investimentos consiste na constituição de reservas que visam garantir os fluxos de 
pagamento de benefícios previdenciários previstos no regulamento do Plano.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA 

O patrimônio do Plano RS-Futuro evoluiu de R$ 18,3 milhões (dez/2019) para R$ 30,7 milhões 
(dez/2020), representando uma evolução de 59,6%. As contribuições previdenciárias vertidas ao 
plano tiveram uma maior evolução a partir do mês de setembro, sendo estas provenientes do 
aumento do número de participantes do patrocinador Poder Executivo.

29.110 30.768 31.521 32.845 33.747 35.156 36.650 37.849 39.270 40.299 42.021
44.078

JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20
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Evolução do patrimônio do Plano RS-Futuro e suas respectivas contribuições mensais (em R$ mil):

Como pode ser observado no gráfico abaixo, a diversificação da carteira do Plano foi efetuada ao longo do ano, 
tendo avançado mais a partir do final do primeiro trimestre, com a introdução do segmento de renda variável, bem 
como maior alocação de recursos em fundos multimercado do segmento estruturado. 

Além disso, a partir de agosto, foram introduzidos na carteira do plano investimentos diretos em títulos públicos 
federais (carteira própria). Ao longo do segundo semestre, os investimentos em carteira própria aumentaram 
consideravelmente e encerraram o ano com um valor próximo a R$ 2,1 milhões (6,9% do total do plano).

Evolução do patrimônio do Plano RS-Futuro por tipo de aplicação:
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Segmentos investidos com posição em 31/12/2020:

Limites por segmento de aplicação definidos na Política de Investimentos 2020-2024 e respectiva alocação 
dos investimentos do Plano:

Obs.: a alocação no segmento imobiliário trata-se de investimento 

realizado por meio de fundo de renda fixa que possui em sua 

carteira cotas de fundos de investimentos imobiliários.



Relatório Anual de Informações 2020

29

Valores nominais por segmento de aplicação em 31/12/2020:

Distribuição % do patrimônio nos fundos de investimentos que compõem a carteira terceirizada do
Plano RS-Futuro – Posição em 31/12/2020:
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Patrimônio por fundo de investimentos que compõe a carteira do Plano RS-Futuro – Posição em 31/12/2020:

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS

Diante do cenário de desafios do ano, a rentabilidade dos investimentos realizados pelo Plano 
RS-Futuro superou a meta estabelecida na Política de Investimentos 2020-2024, demonstrando 
uma gestão dos investimentos adequada à situação e com foco na preservação do patrimônio da 
Fundação e dos seus participantes.

A rentabilidade do Plano RS-Futuro no ano de 2020 foi de 4,43%, representando um ganho de 
160% do CDI e superior à meta (110% do CDI). Entretanto, apesar de a meta ter sido superada, o 
rendimento real foi praticamente nulo (-0,08% - tendo como referência o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA de 4,52%), fato que ocorreu devido à expressiva alta observada no 
IPCA, notadamente no último trimestre de 2020.

Cabe ressaltar que a carteira do Plano RS-Futuro foi rebalanceada e realocada com vistas a auferir 
maiores retornos ao longo dos próximos anos, uma vez que foram realizadas ações de diminuição 
da concentração em veículos pós-fixados. 

A metodologia para apuração de resultados utilizada foi a de compra e venda de cotas diárias, 
cujo cálculo dos investimentos leva em consideração os movimentos diários de pagamentos e 
recebimentos e suas respectivas aquisições e resgates de cotas dos ativos investidos. Ou seja, as 
rentabilidades auferidas bem como as metas estipuladas na Política de Investimento dizem respeito 
à rentabilidade bruta dos investimentos dos recursos dos planos, não devendo ser confundida com 
a rentabilidade da cota patrimonial, que é líquida dos custos.
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A rentabilidade do Plano RS-Futuro pode ser assim expressa:

Plano RS-Futuro
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Rentabilidade relativa mensal (% CDI):

Rentabilidade histórica da carteira do Plano RS-Futuro em relação ao CDI, IPCA e à Caderneta de Poupança de 
janeiro de 2017 a dezembro de 2020:

Durante o período demonstrado no gráfico acima, a carteira do Plano RS-Futuro rendeu o equivalente a uma taxa 
anual de IPCA + 3,40% a.a.

:

:

:

:
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PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

O PGA é constituído com recursos provenientes dos aportes realizados pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, a título de adiantamento de contribuições, bem como das contribuições administrativas 
mensais advindas do Plano RS-Futuro (taxa de carregamento descontada dos participantes e 
patrocinadores). O PGA possui regulamento próprio, e seus recursos são utilizados para pagamento 
das despesas administrativas da RS-Prev.

A Lei Complementar estadual nº 14.750, de 2015, em seu art. 32, autorizou no ato da criação da 
Fundação, em caráter excepcional, um aporte de recursos financeiros do Estado do Rio Grande do 
Sul, até o limite de R$ 20.000 mil, com o objetivo de propiciar o início das operações da RS-Prev. O 
primeiro aporte ocorreu no ano de 2016 mediante o pagamento de 5 parcelas de R$ 2.000 mil cada, 
totalizando R$ 10.000 mil recebidos. Já o segundo aporte ocorreu ao final de 2018 e ao longo de 
2019 e 2020, tendo sido realizado por meio de 20 parcelas de R$ 500 mil e cujo fluxo de pagamento 
foi finalizado em dezembro de 2020. 

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA 

A evolução do patrimônio do plano e da receita previdenciária (taxa de carregamento) em R$ mil:
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A evolução do patrimônio por tipo de aplicação:

ALOCAÇÃO POR TIPO DE APLICAÇÃO

Segmentos investidos com posição em 31/12/2020:

Obs.: as alocações nos segmentos imobiliário e renda variável tratam-se de investimentos realizados por meio de fundos de renda fixa que 

possuem em sua carteira cotas de fundos de investimentos imobiliários e ações negociadas na bolsa de valores.
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Limites por segmento definidos na Política de Investimentos 2020-2024 e respectiva 
alocação dos investimentos do plano:

Obs.: As alocações resultantes no segmento Renda Variável ocorrem de forma indireta, pois uma pequena 

parcela dos fundos da classe Multimercado Institucionais investe nessa classe de ativos.
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Valores nominais por segmento de aplicação em 31/12/2020:

Distribuição % do patrimônio nos fundos de investimentos que compõem a carteira 
do PGA – Posição em 31/12/2020:
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Patrimônio por fundo de investimento que compõe a carteira do PGA – Posição em 31/12/2020:

A rentabilidade do PGA pode ser assim expressa:
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Em 2020, embora o PGA tenha atingido a meta de rentabilidade estipulada de 100% 
do CDI, a rentabilidade real dos recursos investidos foi negativa. Com o objetivo de 
buscar retornos maiores para os próximos períodos, foram alocados, a partir de 
novembro de 2020, recursos no Segmento Estruturado
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O PGA teve a seguinte rentabilidade mensal em relação ao CDI:

Taxas de administração e de performance cobradas por cada fundo de investimento 
no qual a Fundação investe: 

CUSTOS DE GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

R$ 33.786,00

R$ 1.314,00

R$ 900,00

R$ 13.624,69

Serviço do Custodiante

PIS/COFINS

IRRF e CSLL

CETIP/SELIC

Custo anual em R$ 

CNPJ

23.556.185/0001-10

29.733.985/0001-46

18.466.245/0001-74

04.828.795/0001-81

02.296.928/0001-90

10.705.335/0001-69

10.740.670/0001-06

19.488.768/0001-84

14.115.116/0001-80

06.095.438/0001-87

02.224.354/0001-45

22.345.384/0001-17

0,40%

2,20%

0,20%

0,20%

0,20%

1,00%

0,20%

0,45%

0,85%

0,30%

0,20%

2,30%

0

20%

0

0

0

20%

0

0

20%

0

0

20%

- 

CDI

- 

 

- 

CDI

- 

 

CDI

- 

- 

CDI

Fundo

Az Quest Luce Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa 
Crédito Privado Longo Prazo

Bahia AM Maraú Estruturado Fundo De Investimento Em Cotas De 
Fundos De Investimento Multimercado

Banrisul Foco IRF-M 1 Fundo De Investimento Renda Fixa

Banrisul Patrimonial Fundo De Investimento Renda Fixa 
De Longo Prazo

BB Institucional FI RF

FI Caixa Brasil IRFM1 Títulos Públicos RF

Mongeral Aegon Crédito Privado Fundo De Investimento Renda 
Fixa Longo Prazo

Mongeral Aegon Fundo De Investimento Multimercado

Santander FIC FI  Institucional Renda Fixa

Santander FIC FI Institucional Renda Fixa Referenciado DI

SPX Nimitz Estruturado Fundo De Investimento Em Cotas De 
Fundos De Investimento Multimercado

Claritas Institucional Fundo De Investimento Multimercado

Taxa de
Administração

Taxa de
Performance

Benchmark da Taxa
de Performance
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CNPJ

12.839.769/0001-87

03.394.711/0001-86

08.323.402/0001-39

09.599.346/0001-22

34.546.979/0001-10

08.815.403/0001-09

31.326.409/0001-26

1,00%

0,50%

2,20%

2,00%

2,00%

2,00%

1,40%

20%

0%

20%

20%

0%

20%

20%

CDI

- 

Ibovespa

Ibovespa

- 

CDI

CDI

Fundo

Bradesco FIA Ibovespa Plus

Sul América Evolution Fundo De Investimento Multimercado

Bogari Value FIC FIA

4UM Marlim Dividendos FIA

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA

Pandhora Feeder Institucional FIC FIM

Paineiras Hedge II FIC FIM

Taxa de
Administração

Taxa de
Performance

Benchmark da Taxa
de Performance

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021-2025

A Política de Investimentos 2021-2025, elaborada pela Diretoria-Executiva e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, em Reunião Ordinária realizada dezembro de 2020, destaca como objetivo 
o fortalecimento da gestão de investimentos e a continuidade do processo de diversificação da 
carteira. O aumento da alocação alvo nos segmentos de renda variável e estruturados, além da 
inclusão do segmento de investimentos no exterior, reforçam a necessidade de ajustes na relação 
entre risco e retorno da carteira para que o plano de benefícios tenha condições de continuar gerando 
retornos acima da inflação. 

A tabela abaixo demonstra os limites e a alocação alvo dos segmentos aprovados na Política de 
Investimentos 2021-2025:

PLANO RS-FUTURO

SEGMENTO DE
APLICAÇÃO

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Investimentos Imobiliários

Operações com participantes

LIMITE RES.CMN
4.661/2018

100%

70%

20%

10%

20%

15%

ALOCAÇÃO
ALVO

79%

8%

8%

5%

0%

0%

LIMITE
INFERIOR

49%

0%

0%

0%

0%

0%

LIMITE
SUPERIOR

100%

20%

15%

10%

5%

1%
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SEGMENTO DE
APLICAÇÃO

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Investimentos Imobiliários

LIMITE RES.CMN
4.661/2018

100%

70%

20%

10%

20%

ALOCAÇÃO
ALVO

96%

0%

4%

0%

0%

LIMITE
INFERIOR

65%

0%

0%

0%

0%

LIMITE
SUPERIOR

100%

15%

15%

0%

5%

PGA

SEGMENTO DE
APLICAÇÃO

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Investimentos Imobiliários

LIMITE RES.CMN
4.661/2018

100%

70%

20%

10%

20%

ALOCAÇÃO
ALVO

100%

0%

0%

0%

0%

LIMITE
INFERIOR

65%

0%

0%

0%

0%

LIMITE
SUPERIOR

100%

15%

15%

0%

5%

RS- MUNICÍPIOS



Relatório Anual de Informações 2020

42

A região das Missões 
concentra alguns dos 

cartões-postais mais 
antigos do Estado. 

Em São Miguel das Missões, 
o Sítio Arqueológico de São 

Miguel Arcanjo é patrimônio 
da humanidade, e o Museu 

das Missões, onde ruínas 
remanescentes do tempo em 
que os jesuítas chegaram ao 

Brasil, em 1549, revelam e 
valorizam nossa história.

A região Missioneira tem PIB 
de aproximadamente R$ 4,6 

bilhões, cerca de 1,6% do total 
do Estado. O PIB per capita 

fica em torno de R$ 18,6 mil, 
segundo o IBGE.

Fonte: https://planejamento.rs.gov.br
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DIRETORIA DE SEGURIDADE 
Mesmo com todas as barreiras físicas impostas pelo 
distanciamento social como medida de controle da 
pandemia causada pelo COVID-19 e a necessidade 
de readequação de suas operações, pode se afirmar 
que a Diretoria de Seguridade conseguiu manter 
suas incumbências de forma contínua e em um nível 
satisfatório, dando continuidade a todas as atividades 
iniciadas, bem como àquelas previstas para acontecer. 

Responsável pela gestão do passivo dos planos 
previdenciários, a Diretoria de Seguridade tem por 
competência o planejamento, a execução e a gestão 
de atividades ligadas à área de relacionamento com 
os patrocinadores, atendimento e interação com 
participantes, monitoramento do recolhimento das 
contribuições à RS-Prev à luz do plano de custeio, dos 
convênios de adesão e do Regulamento do RS-Futuro, 

bem como a apresentação dos planos de benefícios, 
por meio de palestras aos servidores públicos 
estaduais, aos participantes e demais interessados.

Sinala-se que a adaptação aos novos protocolos de 
prestação de serviços à distância e de forma virtual 
foi integrada à rotina de trabalho.

Embora a evolução no número de participantes tenha 
ocorrido em número aquém do esperado, houve um 
acréscimo quantitativo de quase 30% em relação ao 
encerramento do ano de 2019.  Como consequência 
deste acréscimo, houve um aumento nas demandas 
internas, conforme se comprova dos números que se 
apresentam para serem analisados no decorrer deste 
capítulo, realizados pela mesma força de trabalho 
existente.

O Plano é estruturado na modalidade de contribuição 
definida (CD). Nesta modalidade, as contribuições são 
convertidas em cotas e registradas em uma conta 
individual denominada “Reserva do Participante”. 

O Plano RS-Futuro prevê os benefícios de Aposentadoria 
Programada, Aposentadoria por Invalidez Permanente, 
Pensão por Morte e o Benefício de Longevidade, todos 
conforme as regras expressas no Regulamento.

O PLANO RS-FUTURO

O Plano RS-Futuro é destinado aos servidores públicos efetivos e membros dos seguintes patrocinadores:
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No ano de 2020, o Plano RS-Futuro encerrou com a marca de 1.331 participantes, uma evolução de 29,47% em 
relação ao ano de 2019, o qual encerrou com 1.028 participantes.

Abaixo, a evolução trimestral do número de participantes segregado por categoria:

1 Participantes Individuais, Especiais ou Vinculados.



Relatório Anual de Informações 2020

45

De acordo com o patrocinador ao qual está vinculado, o grupo de participantes está distribuído da seguinte forma:

Segmentando ainda mais, temos a seguinte distribuição por órgão de lotação dos patrocinadores:
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PERFIL DOS PARTICIPANTES

De acordo com o perfil dos participantes, a proporção entre homens e mulheres fica assim distribuída no final do 
ano de 2020:

A distribuição dos participantes no que se refere ao perfil etário, encerrou 2020 com a seguinte composição:
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Considerando a faixa salarial, o grupo de participantes apresentou a seguinte distribuição:

CATEGORIA DE PARTICIPANTE

Os participantes do Plano RS-Futuro podem ser classificados nas seguintes categorias:

Participante Patrocinado é aquele que está enquadrado no Regime de Previdência Complementar - RPC e cuja 
remuneração é superior ao teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, fazendo jus à contrapartida 
do Estado.

Participante Individual não faz jus à contrapartida do Estado, por conta de sua remuneração ser inferior ao 
teto, ou por não estar enquadrado no RPC.

Participante Especial é aquele que, após sair do Estado, se mantiver no Plano através do instituto do 
Autopatrocínio, ou seja, contribuindo com sua parte e, se assim optar, com a parte do patrocinador.

Participante Vinculado é aquele que, após sair do Estado, optar por permanecer no Plano através do instituto 
do Benefício Proporcional Diferido – BPD, ou seja, permanecer no Plano sem realizar novas contribuições.
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Os participantes do Plano RS-Futuro estão assim distribuídos:

O número de participantes individuais cresceu em relação ao ano de 2019 em razão do aumento do teto do RGPS 
que passou de R$5.839,45 (teto em 2019) para R$6.101,06 (teto em 2020). Assim, os participantes que recebiam 
remuneração abaixo desse novo teto, passaram, automaticamente da categoria Participante Patrocinado para 
Participante Individual.

CONTRIBUIÇÕES

Contribuição Básica

Contribuição obrigatória e mensal, descontada em folha. A alíquota é escolhida pelo próprio participante e varia 
de 4,5% a 7,5%, em intervalos de 0,5%. Para o Participante Patrocinado, a alíquota incide sobre a parcela da 
remuneração que ultrapassa o teto do RGPS, com direito à contrapartida patronal no mesmo valor. No caso de 
Participante Individual, a alíquota incide sobre o total da remuneração, ou sobre o valor por ele indicado, limitado 
à sua remuneração.
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O Plano RS-Futuro encerrou 2020 com seus participantes distribuídos, quanto à alíquota de contribuição básica, 
da seguinte forma:

Anualmente, o participante pode solicitar alteração de sua alíquota de contribuição básica, dentro do intervalo de 
4,5% a 7,5%, para ajustar sua contribuição às necessidades presentes e às expectativas de recebimento futuro. 

Contribuição Facultativa: Contribuição voluntária e em periodicidade mensal ou esporádica, para o caso do 
participante que decidir contribuir com valores superiores a 7,5%.

Em abril de 2020, a RS-Prev zerou a taxa de carregamento sobre as contribuições facultativas. Assim, todo valor 
contribuído pelo participante de forma facultativa é revertido integralmente para sua reserva. As contribuições 
facultativas além de aumentar a sua reserva acumulada, podem ser utilizadas como forma de benefício fiscal.

O quadro a seguir demonstra as contribuições realizadas no ano.
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As contribuições facultativas apresentaram uma ligeira queda em relação ao ano de 2019, porém o número de 
participantes que decidiu aportar valores à sua reserva dobrou: 22 participantes fizeram contribuições facultativas 
em 2019, enquanto em 2020 foram 44 participantes incrementando sua reserva.

Esses participantes, que realizaram migração de regime previdenciário, podem ser segmentados, segundo o órgão 
de lotação, da seguinte forma:

MIGRAÇÃO DE REGIME

Os servidores que entraram no serviço público estadual a partir de 19 de agosto 2016, são enquadrados no 
Regime de Previdência Complementar, ou seja, estão sujeitos a limitação do teto do RGPS.

Já os servidores que ingressaram no Estado antes desta data e estão enquadrados no RPPS sem a limitação ao 
teto, podem optar por fazer a migração de regime, de modo irrevogável e irretratável. Por meio da Lei Complementar 
nº 15.511, de 24 de agosto de 2020, o prazo para a realização de opção foi prorrogado até o dia 18 de agosto de 
2023. 

Entre os 1.331 participantes do Plano RS-Futuro, 129 são oriundos de migração de regime previdenciário:
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INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA

A inscrição automática, instituída pela Lei Complementar estadual nº 15.043, de 28 de novembro de 2017, ocorre 
quando, no momento da entrada em exercício, o servidor: (i) possui remuneração superior ao teto do RGPS e (ii) 
seja vinculado ao RPPS limitado ao teto.

No transcorrer do ano de 2020, foram contabilizadas 375 inscrições automáticas, das quais 309 permaneceram 
no Plano e 66 se desligaram.

Abaixo, a evolução da taxa de permanência ao longo dos últimos três anos.
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INSTITUTOS

Na hipótese de rompimento de vínculo funcional com o Estado, desde que preencha o requisito de permanência 
mínima no Plano, o participante poderá escolher entre as seguintes opções:

Autopatrocínio – possibilita ao participante continuar inscrito no Plano, mantendo inalteradas as respectivas 
contribuições, podendo assumir também a contribuição patronal;

Benefício Proporcional Diferido – o BPD permite ao participante manter-se vinculado ao Plano sem realizar 
novas contribuições;

Portabilidade – optando por esse instituto, o participante poderá portar o montante acumulado em sua 
reserva individual para outro plano de previdência complementar; e

Resgate – instituto que permite o recebimento do valor das contribuições vertidas pelo próprio participante 
e parcela das contribuições patronais, em percentual que depende do tempo de inscrição no Plano.

O histórico de portabilidades de entrada e de saída pode ser analisado no gráfico abaixo:
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Ainda referente às portabilidades, houve duas portabilidades de entrada e dez de saída. Apresenta-se abaixo a 
evolução desses números ao longo dos últimos anos.

Em 2020, ocorreram 9 opções pelo exercício do instituto do resgate no montante de R$17.210,54. O quadro a 
seguir mostra a evolução financeira histórica:
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ATENDIMENTOS

No ano de 2020, foram realizados 1.205 atendimentos. Dentre eles, 1.026 foram por meio do Fale Conosco 
(e-mail), 152 foram por telefone, 20 por WhatsApp e apenas 7 presencialmente.

Houve, de 2019 para 2020, um crescimento de 58% da quantidade total de atendimentos sendo que, dentre eles, 
a maior parte se deu pelo Fale Conosco, permanecendo este o principal canal de atendimento.
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Entre os assuntos mais questionados, podemos destacar os seguintes:

Houve ainda uma grande quantidade dos mais diversos assuntos periféricos ao RPC, bem como atinentes a 
questões da sociedade civil, mormente envolvendo o Estado.

SIMULADORES

No intuito de melhor difundir educação previdenciária, o 
ano de 2020 também foi marcado por dois importantes 
recursos lançados pela RS-Prev: o Simulador do Plano 
RS-Futuro e o Simulador de IR Anual.

O Simulador do Plano RS-Futuro, desenvolvido em 
uma planilha de Excel, é uma importante ferramenta 
para auxiliar os servidores em seu planejamento 
previdenciário, uma vez que podeser estimado o 
impacto no valor da aposentadoria com a inscrição 
no Plano RS-Futuro.  Com uma interface amigável, 
o simulador também permite que os participantes 
simulem o incremento que teriam com o aporte de 
contribuições facultativas ao longo do tempo.
Já o Simulador de IR Anual foi desenvolvido para 
auxiliar o participante em seu planejamento tributário, 
calculando o benefício fiscal que pode ser obtido por 
meio das contribuições facultativas ao plano.

A RS-Prev participou do grupo de trabalho que 
desenvolveu a nova versão do simulador da previdência 
dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do 
Sul, o Simprev 2.0. O Simprev é uma ferramenta que 
apresenta uma projeção da aposentadoria de acordo 
com o Regime de Previdência em que o servidor 
está enquadrado e possibilita simular seu benefício, 
inclusive o que será pago pela RS-Prev. Com a nova 
versão, é possível ainda estimar o valor do Benefício 
Especial, auxiliando assim, o servidor interessado em 
realizar a migração de regime previdenciário a tomar 
a melhor decisão para sua aposentadoria. 

Os simuladores são ferramentas de apoio à tomada de 
decisão do participante e dos potenciais participantes, 
que podem, por meio destas, realizar um melhor 
planejamento do desembolso das contribuições 
presentes e identificar como impactarão o nível de 
renda almejado na aposentadoria.
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As cidades fronteiriças 
entre o Rio Grande do Sul, 
o Uruguai e a Argentina: um 
cenário composto por duas 
regiões que se integram: 
Fronteira e Pampa. 

A tradição das 
estâncias do 
Turismo Rural 
Gaúcho, as provas 
de destreza e 
manejo com os 
animais, bem como 
as manifestações 
artísticas, são 
enriquecidas por 
novos cenários 
e experiências 
gastronômicas dos 
vinhedos e olivares. 

Característico da região, 
o bioma pampa ocupa 63% 
do território gaúcho. Neste 
território, a população é de 
cerca de 530 mil habitantes, 
sendo o município de 
Uruguaiana o mais populoso. 

Fontes: https://planejamento.rs.gov.br/ e https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/biomas
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Diretoria de Administração é a área responsável pelo planejamento, execução e controle 
das atividades administrativas da Fundação. Nestas atividades estão inseridas a gestão 
de pessoal, de tesouraria, coordenação e execução das funções de contabilidade e 
orçamento das despesas administrativas, tecnologia da informação, além de conduzir 
os processos de compras e contratações necessários ao funcionamento da RS-Prev. 

Além dos desafios inerentes à gestão de uma EFPC, em 2020 com a pandemia do 
COVID-19, a Diretoria de Administração teve que adaptar a Fundação às novas realidades 
do mercado de trabalho, principalmente estruturando a área de Tecnologia da Informação 
para que acessos remotos pudessem ser realizados para a continuidade das atividades. 
Visando a integridade dos colaboradores e a preservação das atividades da Fundação, 
foram tomadas diversas medidas para que a equipe desempenhasse da melhor maneira 
suas atribuições em regime excepcional de teletrabalho. 

EQUIPE TÉCNICA

O quadro de pessoal é enxuto e formado por uma equipe qualificada que atua orientada 
pela missão, visão e valores da RS-Prev. Os profissionais primam pela entrega de um 
serviço de qualidade focado na excelência e crescimento da Fundação. 

Em dezembro de 2020, a RS-Prev contava com 9 colaboradores, distribuídos da seguinte 
forma:
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Ana Paula Morfan Inara Avanzi Juliana Santos Klaus Miréia Nicolini Gomes

Andressa dos Santos 
Manczak

Bruno Mendonça Toledo

Sibeli Monteiro Pereira

Filipe Jeffman dos 
Santos

diretoria de
administrção

diretoria de
investimentos

diretoria de
seguridade

diretoria-
presidência

órgãos
colegiados

3 assessoras
1 assistente

1 coordenador 1 assessora 1 assessora superior1 assessora    
jurídica

A equipe tem formação técnica em contabilidade e 
informática, graduação em administração, ciências atuariais, 
jurídicas e sociais e secretariado executivo trilíngue. Todos 
os colaboradores que possuem curso superior concluído 
iniciaram ou já concluíram pelo menos um curso de pós-
graduação diretamente relacionados à sua área de atuação. 

A RS-Prev se orgulha de contar com profissionais que 
buscam constantemente o aperfeiçoamento e novos 
conhecimentos.



Relatório Anual de Informações 2020

59

33% 67%

FORMAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

GÊNERO

TEMPO DE RS-PREV

GERAÇÕES

Pós-Graduação

Graduação em andamento

Com relação a gênero, 78% da força de 
trabalho da equipe técnica é feminina.

Em se tratando de gerações, a 
equipe é predominantemente 
jovem e está concentrada na 
Geração Y ou Millenials (nascidos 
entre 1982 e 1994) e Geração Z 
(nascidos entre 1995 e 2010).

22%

78%

Homem

Mulher
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PROCESSOS SELETIVOS

A RS-Prev aperfeiçoou seu processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores com a edição, pelo 
Conselho Deliberativo, da Resolução nº 16, de 13 de abril de 2020, que dispôs sobre o regramento para realização 
dos processos de recrutamento e seleção para contratação de pessoal para preenchimento de vagas no quadro 
de provimento por livre nomeação. 

O recrutamento visa selecionar candidatos qualificados que preencham o perfil correspondente às atividades 
inerentes ao cargo e que reúnam os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias a sua ocupação. 

A seleção consiste na análise e comparação entre os perfis dos candidatos às exigências do cargo e na escolha 
daquele que possui as competências mais adequadas aos pré-requisitos definidos para o cargo. 

Foram definidas as regras para todas as etapas do processo seletivo, com especial atenção para a publicidade 
das vagas, que passaram a ser divulgadas no site e no LinkedIn da Fundação.

AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Anualmente é realizada avaliação de desempenho dos colaboradores da Fundação. No ano de 2020, a Diretoria 
de Administração promoveu alinhamento com a Diretoria-Executiva a fim de aprimorar o processo avaliativo e 
o feedback aos colaboradores. Outra novidade para a avaliação de desempenho foi a implantação do Plano de 
Desenvolvimento Individual – PDI. O PDI é elaborado na reunião de feedback em conjunto com o diretor imediato 
e estabelece as ações de capacitação de cada profissional sob a ótica técnica e comportamental, visando o 
crescimento de performance individual e coletiva.

CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

O desafio ocasionado pela pandemia fez com que as viagens e eventos previamente agendados fossem cancelados, 
postergados ou realizados de forma remota. Com a necessidade de manter o distanciamento social, muitas 
instituições promoveram cursos de capacitação por meio de videoconferências que puderam ser acompanhadas 
de forma virtual. Ao longo de 2020, os colaboradores, diretores e conselheiros participaram de 87 eventos à 
distância, somando mais de 1.000 horas cursadas. É importante destacar que do total de eventos, 62 foram 
gratuitos, o que impactou positivamente o orçamento previsto para os treinamentos, congressos e seminários, 
gerando uma economia de 60% para a Fundação nesta rubrica, quando comparada ao ano anterior.

Dentre os eventos em que a Fundação se fez presente, destacam-se:

Congressos e Seminários

41º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada – ABRAPP; 

15º ENAPC - Encontro Nacional de Advogados das EFPC - ABRAPP;

Seminário Orçamento 2021 para EFPC – ANCEP; e

9º Seminário de Gestão de Investimentos nas EFPC – ABRAPP.
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Cursos e Palestras

Estratégias e Criação de Valor para EFPC – ABRAPP;

Trilha Gestão de Carteiras e Risco – ANBIMA;

Webinar Os Desafios da Nova Previdência – Tchê Previdência/Mirador;

Novas Políticas de Investimentos – Way Educação;

LGPD: E Agora? Como eu me adapto no cenário Contábil, DP E RH? - Congresso Online Brasileiro de 
Contabilidade;

Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas – PUC/RS;

Metodologias Ágeis no Setor Público e Privado – Escola do Governo do RS;

Impactos da Pandemia na Saúde Mental – TCE/RS;

Governança Corporativa – ESAB – Escola Superior Aberta Do Brasil;

Proteção de Dados Pessoais no Setor Público – ENAP - Escola Nacional de Administração Pública;

Gestão e Liderança - Conceitos Função Gerencial – FGV Online;

Introdução à Comunicação Institucional – FGV Online; 

Introdução à LGPD – ENAP - Escola Virtual do Governo Federal; 

Introdução à Administração Estratégica – FGV Online;

Desafios na Gestão e Fiscalização de Contratos -CELIC/RS - Escola de Governo RS;

Licitações e Contratos – TCE/RS e PGE/RS;

Privacidade e Proteção de Dados – OAB Contagem/MG;

Bem-Estar no Trabalho em Tempos de Pandemia – PUC/RS;

Comunicação e Relacionamento EFPC – Way Educação; 

Marcação a Mercado - Resolução CNPC 37/2020 – Uniabrapp;

Leader Coach – Instituto Improve; 

Noções Básicas de Investimentos – Funpresp-Jud;

Formação em Analista Comportamental - LV Coach.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR 

Ao longo de 2020, a Diretoria de Administração 
promoveu campanhas em prol da saúde e bem-
estar da equipe. Tais campanhas estão em 
consonância com o estabelecido pela Diretoria-
Executiva como metas do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 
Devido à COVID-19, buscou-se conscientizar os 
colaboradores sobre a importância de manter a 
saúde em dia em tempos de pandemia. Dentre as 
ações realizadas, destacam-se: doação de sangue, 
prevenção e combate à hipertensão arterial, dia 
nacional da saúde, dia mundial de combate à 
diabetes, dezembro laranja e vermelho, mês de 
conscientização do câncer de pele e infecções 
sexualmente transmissíveis.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS E RETOMADA 
GRADATIVA AO AMBIENTE DE TRABALHO

A partir de 23 de março de 2020, as atividades presenciais na sede da 
Fundação foram suspensas e os colaboradores passaram para o regime de 
teletrabalho. Já em maio, com a instituição do Sistema de Distanciamento 
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada 
pelo novo Coronavírus no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, foi possível 
retomar as atividades presenciais de forma gradativa e em regime de escalas. 

Pensando no bem-estar e na saúde de todos, a Diretoria de Administração 
preparou uma cartilha com orientações a serem seguidas pelos colaboradores 
que estivessem escalados para trabalhar na sede da Fundação. Dentre os 
protocolos estabelecidos destacam-se: higienização constante de mãos 
e estações de trabalho, o uso de máscara e obediência ao distanciamento 
entre colaboradores, manutenção das janelas abertas para ventilação e 
forma de utilização de elevadores. Além disso, a Diretoria de Administração 
distribuiu para a equipe, um kit contendo máscaras e álcool gel, além de um 
guia com informações básicas de higiene e orientações acerca dos sintomas 
mais comuns e como ocorre a transmissão do vírus, as formas e os locais 
para obtenção de informações de fontes confiáveis, bem como onde buscar 
atendimento em caso de necessidade. 
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CONTRATAÇÕES

Para realizar as contratações, a RS-Prev obedece a ritos específicos conforme a natureza da compra e/ou serviço 
a ser contratado. As naturezas dizem respeito à atividade-meio e à atividade-fim da Fundação, a saber:

Ao longo de 2020 foram realizadas 10 contratações, por intermédio de 7 processos de dispensa de licitação, 2 
adesões às atas de registro de preços e 1 contrato celebrado via atividade-fim da Fundação. 

Dentre os contratos e convênios firmados, destacam-se o sistema eletrônico de votação para as eleições dos 
órgãos colegiados, a seguradora do plano de benefícios, o seguro de vida e acidentes pessoais para a equipe da 
RS-Prev e a prestação de serviços de emissão de certificados digitais tipo ICP-Brasil. Além disso, foram celebrados 
9 termos para prorrogações de contratos de natureza continuada.

O adiantamento das contribuições previdenciárias, efetuado pelo Patrocinador Estado do Rio Grande do Sul, ainda 
consiste na principal fonte de recursos do PGA. O destino desses recursos é o custeio da administração da 
Fundação, com despesas de pessoal e encargos, cursos e treinamentos, viagens e diárias, serviços de terceiros, 
despesas gerais, despesas com a sede da RS-Prev, depreciações, tributos, como também aquisições de ativo 
imobilizado.

Atividade-meio: entende-se como suporte administrativo à consecução das finalidades da RS-Prev, conforme 
prevê o art. 5º, §1 do Estatuto da Fundação. As contratações desta atividade são disciplinadas pela legislação 
federal sobre licitações e contratos administrativos; e

Atividade-fim: está relacionada à administração dos planos de benefícios, como a gestão dos recursos 
financeiros, a gestão do passivo, a gestão dos benefícios programados e não programados e a oferta 
dos planos a potenciais participantes, serviços de auditoria independente, de seguro ou resseguro, de 
comunicação social e de tecnologia da informação que estejam diretamente vinculados à operação dos 
planos de benefícios. O processo de contratação referente à atividade-fim observa o disposto na Resolução 
do Conselho Deliberativo nº 07, de 2017.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

As despesas administrativas da RS-Prev estão registradas no Plano de Gestão Administrativa - PGA e são custeadas 
pelas seguintes fontes:

Contribuições administrativas (taxa de carregamento de 6,5% sobre as contribuições dos participantes e 
dos patrocinadores);

Adiantamento de contribuições previdenciárias (conforme o art. 32 da Lei Complementar estadual nº 
14.750, de 2015); e

Resultado positivo líquido dos investimentos do PGA.
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As despesas realizadas no ano de 2020 em comparação com 2019 podem ser visualizadas no quadro a seguir:

No quadro acima as despesas administrativas estão apresentadas com uma visão gerencial, sendo divididas em:
 
 i. Despesas administrativas gerenciáveis: sobre as quais os gestores da Fundação possuem poder de  
  gestão; e
 
 ii. Despesas administrativas não gerenciáveis: referentes à atualização monetária do aporte inicial   
  efetuado pelo Estado.

As despesas administrativas gerenciáveis apresentaram crescimento nominal de 1,7% em relação à 2019, inferior 
à inflação oficial medida no período, onde o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA apresentou 
variação de 4,5%. Dentro deste grupo podemos salientar a variação positiva de 7,5% com Pessoal e Encargos, 
ocasionada pela reposição salarial prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (4,5%), movimentação de padrões 
da equipe técnica e o fato de a Assessora Jurídica ter sido contratada em agosto de 2019, que reduz a base de 
comparação. As despesas com Informática apresentaram variação de 21,5% devido à correção dos contratos pelo 
IPCA e a contratação de uma consultoria de Tecnologia da Informação - TI. A Comunicação Social apresentou 
variação de 242,9% porque foi contratada a partir de setembro de 2019. Nas variações negativas destacamos as 

(*) Contrato de prestação de serviços de consultoria especializada em administração previdenciária, contabilidade (incluindo contador responsável), administrativa, financeira, de 
controle de investimentos, além do módulo trabalhista (folha de pagamento). Inclui a licença de utilização, suporte e administração de solução de tecnologia da informação – sistema, 
banco de dados e plataforma mobile (app).

Despesas Administrativas 
Em R$ mil

1 - Despesas Administrativas

    Pessoal e Encargos
    Treinamentos, Congressos e Seminários
    Viagens e Estadias
    Serviços de Terceiros
     Sistemas e Gestão Previdenciária (*)
 Consultoria Atuarial
 Informática e TI
 Consultoria Jurídica
 Auditoria Contábil
 Comunicação Social
 Outros Serviços

   Despesas Gerais
 Despesas com a Sede
 Limpeza e Conservação
 Demais Despesas Gerais
   Depreciações
   Tributos 

2 - Atualização Monetária das Receitas Antecipadas

= Despesas Administrativas Totais (1+2)

2020 2019 Variação %

2.814,5

912,2

2.767,2

598,8

1.752,7
33,1
17,2

641,5
429,2

90,0
80,3
23,4

7,0
11,6

-

145,2
101,4

24,9
18,9
21,4

156,1

1,7%

52,3%

7,4%
-59,9%
-94,4%

9,5%
3,1%
1,6%

21,5%
3,9%
0,0%

242,9%
-

-8,3%
-13,5%
11,4%
-6,2%
2,9%

-61,0%

1.881,8
13,3

1,0
702,3
442,4

91,4
97,6
24,4

7,0
39,6

-

133,2
87,7
27,7
17,7
22,1
60,8

3.726,6 3.366,1 10,7%
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despesas com Viagens e Estadias (-94,4%) e Treinamentos, Congressos e Seminários (-59,9%), reduções estas 
provocadas pela pandemia. Tivemos também redução significativa nas Despesas com a Sede, proporcionada pela 
negociação do aluguel e condomínio realizada no final de 2019. 

A partir do mês de janeiro de 2020 a Previc alterou as regras de consistência do sistema contábil, permitindo a 
escrituração do resultado negativo na conta patrimonial do Fundo Administrativo e, desta forma, esta escrituração 
deixou de ser registrada em Outras Receitas Administrativas, diminuindo significativamente a base de tributação 
do PIS e da COFINS, resultando em uma redução de 61,0% nas despesas com tributos no ano.

A rubrica Atualização Monetária das Receitas Antecipadas refere-se ao registro contábil da correção monetária 
do aporte inicial de recursos efetuado pelo Estado do Rio Grande do Sul (art. 32 da Lei 14.750 de 2015), que tem 
o IPCA como índice de correção. Neste item, cabe ressaltar que não existe dispêndio financeiro, o qual se dará 
apenas quando as receitas e despesas administrativas estiverem equilibradas, ou seja, quando a Fundação atingir 
o seu ponto de equilíbrio (vide item 9.2 das notas explicativas das demonstrações contábeis). 

Neste exercício a Fundação recebeu do Estado as 11 parcelas restantes do aporte do patrocinador, totalizando R$ 
5.500 mil no ano. Até 31 de dezembro, a RS-Prev recebeu a totalidade dos R$ 20.000 mil previstos. Este aumento 
da base de correção explica a elevação de 52,3% no valor contabilizado como Atualização Monetária das Receitas 
Antecipadas em 2020 em relação a 2019.

Somando as despesas administrativas gerenciáveis, com crescimento de 1,7%, às não gerenciáveis, com variação 
de 52,3%, o total das despesas administrativas da RS-Prev atingiu R$ 3.726,6 mil em 2020, com crescimento de 
10,7%.  
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anexos
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS 
DE 2020 E 2019
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RELATÓRIO DO AUDITOR 
INDEPENDENTE



Relatório Anual de Informações 2020

99



Relatório Anual de Informações 2020

100



Relatório Anual de Informações 2020

101



Relatório Anual de Informações 2020

102



Relatório Anual de Informações 2020

103

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDORPÚBLICODO ESTADODO RIO GRANDEDO SUL

PARECERDO CONSELHOFISCAL

OConselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
do Estadodo Rio Grandedo Sul - RS-Prev,no uso de suas atribuiçõeslegais,
regulamentares e estatutárias, examinou os seguintes documentos:

1- 0 BalançoPatrimonial,a Demonstraçãoda Mutaçãodo PatrimónioSocial -
DMPS,a Demonstraçãoda Mutação do Ativo Líquidopor Plano de Benefícios -
DMAL a Demonstraçãodo Ativo Líquidopor Planode Benefícios- DAL a
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) - DPGA,a
Demonstraçãodas ProvisõesTécnicas do Plano de Benefícios - DPTe as Notas
Explicativas às DemonstraçõesContábeis; referentes ao exercício findo em
31/12/2020, apresentadospela Diretoria-Executivadafundação; e

2- O Relatório do Auditor Independente sobre as DemonstraçõesContábeis e
o Relatório Circunstanciado de Auditoria, realizados pela Exacto Auditoria S/S,
emitidos em 11 de março de 2021 .

Com base na análise desses documentos, o Conselho Fiscal opina favoravelmente
à aprovação das demonstrações contábeis, relativas ao exercício social
encerrados em 31 de dezembro de 2020, conforme competências estabelecidas
no art. 47, ll do Estatuto e no art. 18, ll do Regimento Internoda Fundação,razão
pelaqual encaminha este parecerfavorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo
da RS-Prev.

Porto Alegre.22 de março de 2021

Márcio Aldeida Espíndola
P idente

12.370.890-49CPF
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

O Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev, no uso de suas atribuições 
legais, regulamentares e estatutárias, examinou os seguintes documentos: 
 
1- O Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – 
DMPS, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – 
DMAL, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, a 
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) – DPGA, a 
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT e as Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis; referentes ao exercício findo em 
31/12/2020, apresentados pela Diretoria-Executiva da fundação;  
 

2-  O Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis e o 
Relatório Circunstanciado de Auditoria, realizados pela Exacto Auditoria S/S, 
datado de 11 de março de 2021; e 
 

3- O Parecer favorável do Conselho Fiscal emitido em 22 de março de 2021. 
 
Após avaliação dos documentos acima informados, o Conselho Deliberativo, 
conforme competências estabelecidas no art. 41, XV do Estatuto e no art. 9º, XV, 
do Regimento Interno da Fundação, delibera por unanimidade à aprovação das 
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2020. 
 
 

Porto Alegre, 29 de março de 2021 
 

 

 

 
 

José Guilherme Kliemann 
Presidente 

CPF: 551.155.940-72 

 
 

Antônio José Sarkis Neto 
Conselheiro Titular 
CPF: 063.202.826-22 

Carlos Eduardo Prates Cogo 
Conselheiro Titular 
CPF: 888.187.800-34 

Jociê Rocha Pereira 
Conselheiro Titular 
CPF: 829.954.190-53 

JOSE GUILHERME 
KLIEMANN:55115
594072

Assinado de forma digital 
por JOSE GUILHERME 
KLIEMANN:55115594072 
Dados: 2021.03.29 
17:50:31 -03'00'

ANTONIO JOSE 
SARKIS 
NETO:06320282622

Assinado de forma digital por 
ANTONIO JOSE SARKIS 
NETO:06320282622 
Dados: 2021.03.30 09:46:25 -03'00'

CARLOS EDUARDO 
PRATES 
COGO:88818780034

Assinado de forma digital por 
CARLOS EDUARDO PRATES 
COGO:88818780034 
Dados: 2021.03.30 12:02:25 -03'00'

JOCIE ROCHA 
PEREIRA:82995419053

Assinado de forma digital por JOCIE 
ROCHA PEREIRA:82995419053 
Dados: 2021.03.30 17:54:35 -03'00'
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PARECER ATUARIAL
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O ano de 2020 foi, sim, de muitos desafios. O 
mundo todo atravessou um cenário inesperado 

e cheio de percalços, pelo qual todos passamos 
com base na resiliência, no exercício diário de 

nossas capacidades e na fé em dias melhores.  

No trabalho de nossa Fundação, a certeza de 
um futuro mais seguro para os que confiam em 

nós. É uma satisfação de saber que tal confiança 
pode ser agora compartilhada não apenas pelos 
Servidores do Rio Grande do Sul como também 

pelos Servidores de todo o Brasil.
 

Em nossa visão, um hoje de muito 
comprometimento e dedicação, na certeza de 
que estamos no caminho certo e de que dias 

melhores, para nós e para todos, virão!
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