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Os participantes da FAPA, funcionários e aposen-
tados da EMATER-PR sabem bem, até pela própria 
experiência profi ssional, a importância da semea-
dura. Plantar uma boa semente é o primeiro passo 
para uma boa colheita. E, naturalmente, quanto 
mais se planta, mais se colhe.

Esta sabedoria, uma vez aplicada às nossas vidas, 
leva ao entendimento da importância de se poupar 
hoje para que se tenha mais no futuro. Na vida, 
como no campo, há o tempo de semear e o tempo 
de colher. Em previdência, plantamos nossas “con-
tribuições” para depois colhermos benefícios. 

Esta é a base da existência da FAPA, entidade que 
serve para mais de mil pessoas como ferramenta 
de poupança para uma aposentadoria com digni-
dade e qualidade de vida.

A FAPA é quem cuida diariamente das “sementes” 
lançadas por nossos participantes, suas contribui-
ções, para que possam gerar, no futuro, os frutos 
esperados: benefícios de aposentadoria que auxi-
liarão no futuro de segurança e tranquilidade para 
si e sua família.

Uma missão importantíssima, que sabemos ser 
de grande responsabilidade e que honramos todo 
dia, com seriedade e profi ssionalismo em busca de 
uma administração cada vez mais efi ciente.

Este Relatório Anual de Atividades e Informações 
2010 é uma das nossas iniciativas para levar aos 
nossos participantes, colaboradores e patrocina-
dora o resultado deste nosso esforço diário ao 
longo de 2010. 

Boa leitura.

“Se temos de esperar,

que seja para colher a semente boa

que lançamos hoje no solo da vida.

Se for para semear,

então que seja para produzir

milhões de sorr isos,

de sol idariedade e amizade.”
                                        Cora Coralina (1889 - 1985) 

                                                        Poetisa, contista brasileira,  publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade.

Semeando diariamente um futuro melhor

Abertura
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Mensagem da Diretoria

O relatório anual que você tem em mãos é muito 
mais do que um conjunto de dados e informações 
reunidas que espelham os resultados obtidos pela 
FAPA em 2010. É, também, uma iniciativa que 
busca transparência na relação da FAPA com seus 
participantes e a ratificação anual de nossa missão 
– a de garantir a você uma aposentadoria tranquila, 
por meio de uma administração eficiente, ciente 
de sua grande responsabilidade, compromissada 
com a busca de bons resultados e com a proteção 
do patrimônio de nossos participantes.

Neste sentido, 2010 foi um ano de muitas 
conquistas para a nossa Fundação. Conquistas 
que nos dão a certeza de que a gestão da FAPA 
segue o caminho certo. 

Conseguimos, por exemplo, alcançar a meta de 
R$ 200 milhões de patrimônio, um crescimento 
de cerca de R$ 17 milhões em relação a 2009, 
encerrando o ano sem déficit.

Nossa filosofia de governança, que valoriza o 
quadro consultivo baseado em comitês temáticos 
que se reúnem regularmente para agregar visões 
e experiências setoriais à gestão da FAPA, teve 
resgatado o Comitê Imobiliário, que voltou à 
ativa com diversos pontos em pauta, e passou a 
contar com outro novo comitê de Comunicação 
e Educação Financeira e Previdenciária. Além de 
elaborar políticas nas suas respectivas áreas, passam 
a fazer parte do esforço da FAPA de “semear o 
conhecimento”.

A criação da função de Controles Internos, no 
quadro administrativo da FAPA, vem permitindo o 
aprimoramento dos controles internos e sistemas 

de gerenciamento de riscos da Fundação.

As negociações sobre o processo de fusão com 
a Fundação Sanepar (Fusan) foram retomadas. 
A Ceres Fundação de Seguridade Social também 
se interessou pelo multipatrocínio, o que abriu 
para a FAPA novas oportunidades de discussão 
e análise. Com sede em Brasília, a Ceres tem 
como patrocinadoras a Embrapa, Emater-MG, 
Epaming, Epagri, Ceres e Cidasc e administra um 
patrimônio de R$ 2,8 bilhões. O assunto tem sido 
muito debatido nas reuniões dos Conselhos, que 
têm analisado a viabilidade e as características das 
duas entidades interessadas.

No campo social, participamos do Campeonato 
da Solidariedade, promovido pela PREVIPAR e que 
arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos 
e quantias em dinheiro para instituições carentes 
de Curitiba. A FAPA ficou em segundo lugar na 
competição, com uma tonelada de alimentos 
doados.

Não conseguiríamos nenhuma destas conquistas 
sem a dedicação e capacidade de nosso corpo 
funcional, dos conselhos, dos comitês e da 
patrocinadora. Nosso agradecimento a todos. 

Lembramos que as informações apresentadas neste 
Relatório são apresentadas, com mais detalhes, no 
site da FAPA na internet (www.fapa.org.br).

Boa leitura! 

Diretoria da FAPA

Leibnitz Agibert
Diretor-presidente da FAPA

Prezado Associado,
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Balanços Patrimoniais

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009

DISPONÍVEL 1.701 520 EXIGÍVEL OPERACIONAL 152 5.401

REALIZÁVEL 211.209 193.996 Gestão previdencial 74 359

Gestão previdencial 5.453 6.223 Gestão administrativa 68 62

Gestão administrativa 94 33 Investimentos 10 4.980

Investimentos 205.662 187.740 PATRIMÔNIO SOCIAL 212.789 189.141

Títulos públicos 16.737 35.431 Patrimônio de cobertura do plano 211.189 188.210

Créditos privados e depósitos 6.987 7.199 Provisões matemáticas 209.533 188.156

Ações 10.916 2.082 Benefícios concedidos 67.820 65.319

Fundos de investimento 128.574 85.299 Benefícios a conceder 146.631 127.430

Derivativos - 18.287
(-) Provisões matemáticas a 
constituir

(4.918) (4.593)

Investimentos imobiliários 35.299 32.655 Equilíbrio técnico 1.656 54

Empréstimos 7.125 6.716 Resultados realizados 1.656 54

Financiamentos imobiliários 24 71 Superávit técnico acumulado 1.656 54

PERMANENTE 31 26 Fundos 1.600 931

Imobilizado 27 23 Fundos previdenciais 344 116

Intangível 2 - Fundos administrativos 666 335

Diferido 2 3 Fundos investimentos 590 480

TOTAL DO ATIVO 212.941 194.542 TOTAL DO PASSIVO 212.941 194.542

R$ Mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL | CONSOLIDADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
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ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009
DISPONÍVEL 1.668 520 EXIGÍVEL OPERACIONAL 84 5.339

REALIZÁVEL 211.205 193.960 Gestão previdencial 74 359

Gestão previdencial 5.453 6.223 Investimentos 10 4.980

Gestão administrativa 666 334

Investimentos 205.086 187.403 PATRIMÔNIO SOCIAL 212.789 189.141

Títulos públicos 16.737 35.431 Patrimônio de cobertura do plano 211.189 188.210

Créditos privados e de-
pósitos

6.987 7.199 Provisões matemáticas 209.533 188.156

Ações 10.916 2.082 Benefícios concedidos 67.820 65.319

Fundos de investimento 127.998 84.963 Benefícios a conceder 146.631 127.430

Derivativos - 18.287
(-) Provisões matemáticas a 
constituir

(4.918) (4.593)

Investimentos imobiliários 35.299 32.655 Equilíbrio técnico 1.656 54

Empréstimos 7.125 6.716 Resultados realizados 1.656 54

Financiamentos imobiliários 24 70 Superávit técnico acumulado 1.656 54

Fundos 1.600 931

Fundos previdenciais 344 116

Fundos administrativos 666 335

Fundos investimentos 590 480

TOTAL DO ATIVO 212.873 194.480 TOTAL DO PASSIVO 212.873 194.480

R$ Mil

BALANÇO PATRIMONIAL | PLANO DE BENEFÍCIOS FAPA
CNPB: 1999005147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009
DISPONÍVEL 33 - EXIGÍVEL OPERACIONAL 67 61

REALIZÁVEL 669 369 Gestão administrativa 67 61

Gestão administrativa 94 33

Investimentos 575 336 PATRIMÔNIO SOCIAL 666 335

Fundos de investimento 575 336 Fundos 666 335

Fundos administrativos 666 335

PERMANENTE 31 27

Imobilizado 27 24

Intangível 2 -

Diferido 2 3

TOTAL DO ATIVO 733 396 TOTAL DO PASSIVO 733 396

R$ Mil
BALANÇO PATRIMONIAL | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA
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Descrição 2010 2009 Variação (%)

A) Ativo líquido - início do exercício 188.326 140.130 34,39

1. Adições 30.296 54.898 (44,81)

(+) Contribuições previdenciais 6.867 10.617 (35,32)

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial 22.165 41.544 (46,65)

(+) Receitas administrativas 1.220 1.214 0,49

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão administrativa 44 444 (90,09)

(+) Reversão de fundos - Gestão administrativa - 1.079 (100,00)

2. Destinações (7.089) (6.702) 5,77

(-) Benefícios (5.825) (5.525) 5,43

(-) Constituição de contingências – Gestão previdencial - (140) (100,00)

(-) Despesas administrativas (933) (1.037) (10,03)

(-) Constituição de fundos – Gestão administrativa (331) - (100,00)

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 23.207 48.196 (51,85)

(+/-) Provisões matemáticas 21.375 34.254 (37,60)

(+/-) Fundos previdenciais 229 11 1981,82

(+/-) Superávit técnico do exercício 1.603 13.931 (88,49)

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3) 211.533 188.326 12,32

C) Fundos não previdenciais 1.256 815 54,11

(+/-) Fundos administrativos 666 335 98,81

(+/-) Fundos dos investimentos 590 480 22,92

Descrição 2010 2009 Variação (%)

A) Ativo líquido - início do exercício 188.326 140.130 34,39

1. Adições 29.452 54.645 (46,10)

(+) Contribuições 7.287 13.101 (44,38)

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial 22.165 41.544 (46,65)

2. Destinações (6.245) (6.449) (3,16)

(-) Benefícios (5.825) (5.525) 5,43

(-) Constituição de contingências – Gestão previdencial - (140) (100,00)

(-) Custeio administrativo (420) (784) (46,43)

R$ Mil

R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO |  CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
CNPB: 1999005147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Resultados 
dos Exercícios Findos
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R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
CONTINUAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Descrição 2010 2009 Variação (%)

1. Ativos 212.873 194.480 9,46

Disponível 1.668 520 220,77

Recebível 6.119 6.557 (6,68)

Investimentos 205.086 187.403 9,44

Títulos públicos 16.737 35.431 (52,76)

Créditos privados e depósitos 6.987 7.199 (2,94)

Ações 10.916 2.082 424,30

Fundos de investimento 127.998 84.963 50,65

Derivativos - 18.287 (100,00)

Investimentos imobiliários 35.299 32.655 8,10

Empréstimos 7.125 6.716 6,09

Financiamentos imobiliários 24 70 (65,71)

2. Obrigações 84 5.339 (98,43)

Operacional 84 5.339 (98,43)

3. Fundos não previdenciais 1.256 815 54,11

Fundos administrativos 666 335 98,81

Fundos dos investimentos 590 480 22,92

Ativo líquido (1-2-3) 211.533 188.326 12,32

Provisões matemáticas 209.533 188.156 11,36

Superávit técnico 1.656 54 2966,67

Fundos previdenciais 344 116 196,55

R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS | PLANO DE BENEFÍCIOS FAPA
CNPB: 1999005147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Descrição 2010 2009 Variação (%)

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 23.207 48.196 (51,85)

(+/-) Provisões matemáticas 21.375 34.254 (37,60)

(+/-) Fundos previdenciais 229 11 1981,82

(+/-) Superávit técnico do exercício 1.603 13.931 (88,49)

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3) 211.533 188.326 12,32

C) Fundos não previdenciais 1.256 815 54,11

(+/-) Fundos administrativos 666 335 98,81

(+/-) Fundos dos investimentos 590 480 22,92
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Descrição 2010 2009 Variação (%)

A) Fundo administrativo do exercício anterior 335 1.414 (76,31)

1. Custeio da gestão administrativa 1.264 1.657 (23,72)

1.1 Receitas 1.264 1.657 (23,72)

Custeio administrativo da gestão previdencial 420 784 (46,43)

Custeio administrativo dos investimentos 800 429 86,48

Resultado positivo dos investimentos 44 444 (90,09)

2. Despesas administrativas 933 2.737 (65,91)

2.1 Administração previdencial 649 608 6,74

Pessoal e encargos 321 284 13,03

Treinamentos, congressos e seminários 21 13 61,54

Viagens e estadias 47 53 (11,32)

Serviços de terceiros 190 149 27,52

Despesas gerais 65 105 (38,10)

Depreciações e amortizações 5 4 25,00

2.2 Administração dos investimentos 284 429 (33,80)

Pessoal e encargos 95 75 26,67

Treinamentos, congressos e seminários - 5 (100,00)

Viagens e estadias 43 30 43,33

Serviços de terceiros 116 267 (56,55)

Despesas gerais 25 48 (47,92)

Depreciações e amortizações 5 4 25,00

2.3 Reversão recursos para o plano de benefícios - 1.700 (100,00)

3. Sobra da gestão administrativa (1-2) 331 (1.080) (130,65)

4. Constituição do fundo administrativo (3) 331 (1.080) (130,65)

B) Fundo administrativo do exercício atual (A+4) 666 334 99,40

R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA | CONSOLIDADA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Descrição 2010 2009 Variação (%)

Patrimônio de cobertura do plano (1 + 2) 211.189 188.210 12,21

1. Provisões matemáticas 209.533 188.156 11,36

1.1. Benefícios concedidos 67.820 65.319 3,83

Benefício definido 67.820 65.319 3,83

1.2. Benefício a conceder 146.631 127.430 15,07

Contribuição definida 141.991 123.753 14,74

Saldo de contas – parcela patrocinador(es) instituidor(es)  72.171 64.036 12,70

Saldo de contas – parcela participantes 69.820 59.717 16,92

Benefício definido 4.640 3.677 26,19

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (4.918) (4.593) 7,08

(-) Serviço passado (239) - (100,00)

(-) Participantes (239) - (100,00)

(-) Déficit equacionado (4.679) (4.593) 1,87

(-) Participantes (222) (172) 29,07

(-) Assistidos (4.457) (4.421) 0,81

2. Equilíbrio técnico 1.656 54 2966,67

2.1. Resultados realizados 1.656 54 2966,67

Superávit técnico acumulado 1.656 54 2966,67

Reserva de contingência 1.656 54 2966,67

R$ Mil

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS POR PLANO DE BENEFÍCIOS | 
PLANO DE BENEFÍCIOS FAPA
CNPB: 1999005147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Parecer Atuarial Anual 2010

A avaliação atuarial do ano de 2010 foi realizada, na 
data base de 31 de dezembro, especificamente para 
mensurar os custos e a situação financeiro-atuarial 
do Plano MISTO de Benefícios Previdenciários da 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO EMA-
TER – FAPA, dimensionar as provisões matemáticas 
e apresentar os resultados da avaliação atuarial, em 
consonância com o Regulamento do Plano, meto-
dologia, hipóteses e premissas atuariais definidas 
conforme determina legislação em vigor, com base 
em dados cadastrais fornecidos pela Entidade.

Os dados cadastrais dos Participantes fornecidos pela 
Entidade foram comparados aos parâmetros míni-
mos e máximos aceitáveis na data, sendo após sua 
consistência, considerados suficientes e completos.

Eventuais incorreções do banco de dados podem 
não ter sido identificados na comparação destes 
parâmetros, no entanto, permanece sob plena res-
ponsabilidade da Entidade a manutenção do ca-
dastro fidedigno dos participantes e assistidos.

A estrutura do Plano Misto de Benefícios Previden-
ciários é de um Plano de Contribuição Variável, 
que é uma combinação de um Plano de Contribui-
ção Definida com Benefícios Definidos.

Na modalidade de Contribuição Definida estão 
estruturados os Benefícios Programados de Apo-
sentadoria, antes da concessão do benefício. E, 
na modalidade de Benefício Definido estão estru-
turados os Benefícios Concedidos e os Benefícios 
Mínimos e de Riscos a Conceder.

Em atendimento à Resolução CGPC nº 18 de 
28/03/2006, cabe destacar que foi realizado es-
tudo preliminar do teste de aderência das hipó-
teses utilizadas pelo Plano, cujos resultados do 
estudo foram apresentados com os respectivos 
impactos financeiros gerados por eventual modi-
ficação de hipóteses.

Assim, a avaliação foi realizada mantendo-se as 
hipóteses biométricas da avaliação anual de 2009, 

exceto a tábua de mortalidade de válidos que foi 
agravada pela escala “AA” até 2010 com incre-
mento de um ano conforme critério adotado na 
avaliação de 2007.

Assim, foram aplicadas na avaliação as seguintes 
tábuas:

1. Mortalidade de válidos (valores de qx): RP-2000, 
Escala AA (male70% female30%), agravada 
até 2010;

2. Entrada em Invalidez (valores de ix): Watson 
Wyatt 1985 Disability Class 1 Unissex;

3. Mortalidade de inválidos (valores de q x
i ): RP-

2000 Disabled (male70% female30%).

O agravamento com a escala AA da tábua RP-
2000, (male70% female30%) de 2009 para 2010 
implicou em aumento do custo em R$ 64.047,21.

Além do agravamento da tábua de mortalidade de 
válidos, conforme estudos de aderência, foi adota-
do 2,7% a.a. de crescimento salarial e 0,9783 de 
fator de determinação de salários e benefícios, e 
as demais hipóteses foram mantidas.

Quanto ao resultado global do Plano na avaliação 
atuarial, em 31/12/2010, o valor da Reserva Ma-
temática total corresponde a R$ 209.532.299,82, 
que comparado ao Patrimônio de Cobertura do 
Plano nesta mesma data, de R$ 211.188.636,98, 
resulta em superávit de R$ 1.656.337,16.

Quanto aos fatos relevantes ocorridos no período 
desde a última avaliação, destacamos:

- Adoção da hipótese de crescimento salarial;

- Adoção da hipótese de fator de determinação de 
salários e benefícios;

- Término do contrato de dívida da patrocinadora 
referente a insuficiência dos ativos em BPS, contra-
tada em 12 meses;

- Comparativamente ao ano anterior, a massa 
de participantes reduziu neste período, de 888 
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participantes ativos para 880 na data da avalia-
ção, enquanto que o quadro de assistidos au-
mentou de 288 para 289, observando que os 
iminentes ao benefício já representam 33% da 
massa de ativos;

- Devido a alteração de PCS na Patrocinadora, ob-
servou-se o crescimento salarial médio de 23,10% 
no ano de 2010;

O resultado financeiro obtido pela aplica-
ção dos investimentos, apurado no período de 
dezembro/2009 a dezembro/2010, utilizando-se 
os registros contábeis do fluxo de receitas e despe-
sas e aplicando-se o método da taxa interna de re-
torno, obtém-se a rentabilidade bruta de 11,78%, 
descontando-se a taxa de juros de 6% ao ano, 
mais a inflação do período (INPC) de 6,47%, re-
sulta em uma rentabilidade real de –0,95%.

A Reserva Matemática, líquida das Provisões 
Matemáticas a Constituir, para os compromis-
sos relativos a Benefícios Definidos equivale a R$ 
67.540.909,67 e relativo a Contribuição Definida 
equivale a R$ 141.991.390,15.

A Reserva Matemática dos Benefícios Defini-
dos está distribuída em R$ 67.819.934,26 para 
os Benefícios já Concedidos dos Assistidos e R$ 
4.639.280,59 para os Benefícios a Conceder dos 
ativos, sendo que para estes, R$ 3.083.834,46 cor-
responde a cobertura dos benefícios programados 
e R$ 1.555.446,13 corresponde a cobertura dos 
benefícios não programados.

A Reserva Matemática de benefícios de riscos a 
conceder dos ativos, de R$ 1.555.446,13 corres-
ponde à cobertura dos benefícios invalidez, pen-
são e pecúlio por morte na atividade.

O Custo total do Plano MISTO apresenta, sobre o 
total da Folha de Salários de Participação, um per-
centual de 13,51% na data da avaliação.

De acordo com o Plano de Custeio vigente, o Valor 
Atual das Contribuições Futuras dos participantes 
ativos é suficiente para dar cobertura ao Custo 
Normal dos Benefícios.

Para o plano de custeio de 2011 foi alterada a dis-

tribuição da contribuição da Patrocinadora, sendo 
que o percentual da contribuição da patrocinado-
ra destinado a composição do saldo de conta dos 
participantes ativos passa de 50% do total apura-
do pela tabela de contribuição para 76%.

Ressaltamos que a substituição de contribuições, 
como fonte de custeio para cobertura de despesa 
administrativa do programa previdencial determi-
nada para origem no resultado dos investimentos, 
de R$ 392.455,47, eleva a meta atuarial do plano, 
do INPC/IBGE mais a taxa de juros de 6% ao ano, 
mais o valor correspondente.

Com base em tais fatos e resultados, o Plano MISTO 
de Benefícios Previdenciários da Fundação de 
Previdência do Instituto EMATER – FAPA encontra-
se, neste momento, em situação financeiro-atuarial 
de equilíbrio.

Em contrapartida às contribuições extraordinárias 
dos participantes ativos e assistidos, mantida 
a paridade de contribuição, a Patrocinadora 
amortizará mensalmente o valor do contrato de 
cobertura de insuficiências de R$ 5.445.765,04, 
posicionado em 31/12/2010, de acordo com o 
que determina o disposto na Resolução CGPC 
nº 18/2006, na forma contratual em prazo certo 
de recebimento de contribuições, específico para 
cada grupo, assistidos e ativos.

Destacamos que os custos apresentados na avalia-
ção são válidos para os próximos 12 meses e de-
vem ser reavaliados após este prazo ou em prazo 
inferior na ocorrência de fato relevante.

Para cobertura das Despesas Administrativas, 
atendendo a Legislação em vigor, o valor da des-
pesa anual foi fracionado de acordo com o critério 
de rateio aprovado pelo Conselho Deliberativo em 
19/julho/2005, distribuído entre a Patrocinadora, 
os Participantes Ativos e os Assistidos, resultando 
em percentual específico de 0,93% a ser aplica-
do sobre o respectivo salário mensal dos Ativos e 
0,92% sobre o benefício mensal dos Assistidos, 
inclusive sobre o 13º. Para os participantes ativos e 
patrocinadores, 0,93% do salário mensal equiva-
lente a 13,76% da contribuição.
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Os Participantes Vinculados terão a contribuição 
descontada mensalmente, equivalente a 0,02% 
do saldo de conta individual, da mesma forma, 
considerando o desconto em dobro no mês de de-
zembro, correspondente ao 13º salário.

Ressaltamos que o Plano de Custeio do Plano MIS-
TO assim aplicado atende às determinações legais 
vigentes, aplicando-se a paridade de contribuições 
dos Participantes e Patrocinadoras para cobertura 
do Custo Normal do Plano e para insuficiências.

Quanto ao grau de solvência da Entidade, con-
siderando hipoteticamente um corte do Plano, 
verifica-se que o Plano encontra-se num patamar 
de capitalização de 100,79%, observando-se que 
este resultado considera os compromissos calcula-
dos de acordo com o cadastro, contrato e contri-
buições de insuficiências, as hipóteses e premissas 
utilizadas na avaliação.

E, quanto ao grau de maturidade, também in-
fluenciado pela redução da massa de ativos, sem 
perspectiva de novas adesões, o Plano já se encon-
tra na fase de descapitalização, demonstrado pela 
razão entre as receitas totais de contribuições e 
despesas com benefícios, cuja relação aponta um 
de indicador 87,68%. Contudo, destaque-se que 
nesta despesa estão incluídos 15% dos iminentes 
ao benefício, cujo massa já corresponde a 33% 
dos participantes ativos.

Na data base da avaliação atuarial anual de 2010 
os Fundos Previdenciais apresentam a seguinte 
composição e origem:

- Fundo Reserva Poupança Desligados, constituí-

do por recursos dos ex-participantes desligados do 
plano, com valor equivalente a R$ 152.458,75;

- Fundo Osc. Riscos Reserva Patrocinadora, cons-
tituído por contribuições da patrocinadora não 
resgatados por participantes desligados do plano, 
com valor equivalente a R$ 191.911,68.

Os Fundos Previdenciais serão utilizados, de acordo 
com o regulamento do plano, na seguinte forma:

- Fundo Reserva Poupança Desligados: direito de 
resgate do participante;

- Fundo Osc. Riscos Reserva Patrocinadora, a ser 
utilizado para cobertura de riscos do plano.

Os recursos dos Fundos Previdenciais devem ser 
mantidos conforme dispõe o Regulamento e a le-
gislação, sendo:

- Fundo Reserva Poupança Desligados deve ser 
atualizado pela variação da rentabilidade patrimo-
nial do plano ou variação do INPC/IBGE, prevale-
cendo o maior;

- Fundo Osc. Riscos Reserva Patrocinadora deve 
ser atualizado pela variação da rentabilidade pa-
trimonial do plano.

Por fim, salientamos que os resultados da ava-
liação atuarial são extremamente sensíveis às va-
riações das hipóteses e premissas utilizadas nos 
cálculos e que, modificações futuras destes fa-
tores poderão implicar variações substanciais nos 
resultados atuariais.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2011.

Rita Pasqual Anzolin
Atuária – MIBA 822

Caroline Mayumi Takii
Atuária – MIBA 2020

ATU-VERITA – Assessoria e Consultoria Atuarial
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Relatório dos Auditores Independentes
sobre as demonstrações fi nanceiras

Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Fun-
dação de Previdência do Instituto Emater – FAPA, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2010 e as respectivas demonstra-
ções das mutações do ativo líquido, das mutações 
do ativo líquido por plano de benefícios, do plano 
de gestão administrativa e das obrigações atua-
riais do plano de benefícios para o exercício fi ndo 
naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Entidade é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações fi nanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades 
reguladas pela Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar PREVIC, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações fi -
nanceiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSBILIDADE DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-
nião sobre essas demonstrações fi nanceiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedi-
mentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, 

Aos Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores
Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA
Curitiba – PR

incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações fi nanceiras, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Nessa ava-
liação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras da 
Entidade para planejar os procedimentos de audi-
toria que são apropriados nas circunstâncias. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administra-
ção, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

OPINIÃO

Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e fi nanceira da Entidade em 31 de dezembro 
de 2010, as mutações de seu ativo líquido e seu 
plano de gestão administrativa para o exercício fi n-
do naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis reguladas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar PREVIC.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2011

Marcelo Palamartchuk
Sócio-contador
CRC 1PR.049.038/O-9
BDO Auditores Independentes
CRC 2SP.013.439/O-5 “S” PR

Gilberto de Souza Schlichta
Diretor
CRC 1PR.035.508/O-5
BDO Auditores Independentes
CRC 2SP.013.439/O-5 “S” PR



16

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA, 

tendo examinado o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultados, as Demonstrações de Fluxo Fi-

nanceiro e os Relatórios Contábeis com Notas Explicativas referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezem-

bro de 2010, e considerando ainda:

a) As explicações do técnico contábil, senhor Francisco Ademir Ercole, CRC 19075/0-PR, da empresa 

Actuarial Administradora de Fundos Previdenciários;

b) O Relatório dos auditores independentes da DBO Auditores, representados pelos senhores Mar-

cello Palamartchuk, CRC 1PR 049038/O-9 e Gilberto de Souza Schlichta, CRC 1PR 035.508/O-5;

c) O parecer da Atuária responsável pelo Plano FAPA, Rita Pasqual Anzolin, da ATU-VERITA – 

Assessoria e Consultoria Atuarial, bem como dos Diretores Presidente e Administrativo da 

Fundação.

Manifestam o parecer de que o referido Balanço e Demonstrações Contábeis refl etem a realidade da Fun-

dação na data de 31.12.2010 e merecem a aprovação dos Senhores Membros do Conselho Deliberativo.

Curitiba, 22 de Março de 2011

Valdir da Silva
Presidente

Silvio José Marques Sergio Luiz Carneiro

Vanildo Cortelette Ferreira

Paulo Tadatoshi Hiróki
Secretário
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Parecer do Conselho Deliberativo

Os membros do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência do Instituto Emater – FAPA, funda-

mentados nas análises dos balancetes mensais, nos demonstrativos contidos nos relatórios gerenciais, nas 

análises dos resultados dos investimentos, na correta aplicação das disposições legais verifi cadas durante 

o exercício, em reuniões realizadas durante o ano de 2010, na análise do Balanço Patrimonial e demais 

Demonstrações Contábeis, pelas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 2010, apoiando-se no Parecer Atuarial, emitido pela atuária independente Rita 

Pasqual Anzolin da empresa Atu-Verita-Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda., no Relatório dos Auditores 

Independentes, emitido pela empresa BDO Auditores Independentes e no Parecer do Conselho Fiscal, 

aprovam o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, sem restrições, conforme decisão em reunião 

realizada no dia 23 de março de 2011 e emitem este parecer.

Curitiba, 23 de Março de 2011.

LUIZ AMADO ARAUJO FERNANDES
Presidente do Conselho Deliberativo

SERGIO LUIS SCHUCH
 Membro Suplente 

ANTONIO CALESSO
Membro Titular

FRANCISCO ALVES FILHO
Membro Titular

WANDER DE SOUZA
Membro Titular

LAURO MORALES CREPALDI
 Membro Suplente 

ROBERTO ANTONIO ZARDO
Membro Titular

CARLOS JOSÉ DE CARVALHO
Membro Suplente

MARIA APARECIDA S. GEBRAN
Membro Suplente

EGBERTO ZULIAN
Membro Titular
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Política de Investimentos

1. Finalidade da Política de 
Investimentos
1.1. Objetivos e Características do 
Plano de Benefícios
A Fundação de Previdência do Instituto Ema-
ter - FAPA foi estabelecida por sua Patrocinadora 
Fundadora como uma Entidade Fechada de Previ-
dência Complementar (EFPC) instituída na forma 
da legislação em vigor, sem fi ns lucrativos, com a 
fi nalidade de conceder benefícios previdenciários 
para seus Participantes e Benefi ciários.

Empresas Patrocinadoras:
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
– EMATER e Fundação de Previdência do Instituto 
Emater - FAPA.
Patrocinadora Fundadora:
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
– EMATER.

1.2. Tipo de Plano
Conforme enquadramento na Secretaria de Pre-
vidência Complementar trata-se de um Plano 
de Contribuição Variável (CV) cujo custeio será 
estabelecido pelo Atuário com base em cada 
Avaliação Atuarial da FAPA e quando ocorre-
rem alterações signifi cativas nos encargos da 
FAPA com respeito ao referido Plano. Taxa míni-
ma atuarial utilizada pelo Plano de Benefícios é 
INPC + 6% a.a. 

1.3. Gestão de ativos na busca do 
equilíbrio com os passivos
Considerando o perfi l do plano administrado pela 
FAPA, com contribuição defi nida (CD) na fase de 
acumulação e benefício defi nido (BD) como opção 
no momento da elegibilidade, a Entidade segre-
gou os recursos que remuneram os participantes 
assistidos (Reservas de Benefícios Concedidos – 
Sênior) e os recursos que remuneram as contas 
dos participantes ativos contribuintes (Reservas de 
Benefícios a Conceder – Ativo). 

Cabe ressaltar que este modelo de segregação de 
reservas, em momento algum, adentra na política 
de benefícios ou altera qualquer ditame do Re-
gulamento do Plano de Benefícios, sendo apenas 
uma política de gestão dos recursos estabelecida 
dentro da competência do Conselho Deliberativo 
que visa o correto casamento entre os ativos e pas-
sivos da Entidade. 

1.4. Veículo de Investimentos
Os recursos da Entidade poderão ser investidos 
através de carteira de administração própria, fun-
dos de investimentos (incluindo fundos exclusivos), 
e outros títulos de crédito conforme defi nido pela 
legislação vigente.

2011-2015

Aprovada pelo Conselho Deliberativo 
em 13/12/2010
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2. Processos de Contratação de Atividades Terceirizadas
A FAPA poderá contratar serviços especializados em atividades específicas, para assessorar e 
complementar seus recursos próprios. A avaliação e a contratação serão realizadas pela Di-
retoria Executiva da Entidade e conforme previsão orçamentária, sendo que os prestadores 
de serviços de gestão, custódia, análise e consultoria deverão ser devidamente registrados 
ou credenciados pela CVM. 

3. Alocação estratégica

3.1. Diretrizes para a Alocação de Recursos
Seguindo as especificações da legislação vigente, os recursos da FAPA serão divididos nos 
seguintes segmentos de aplicação, cujos objetivos de alocação mínima e máxima estão es-
tabelecidos na presente Política e na legislação cabível às Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar:

a) Reserva de Benefícios Concedidos – Sênior

b) Reserva de Benefícios a Conceder – Ativo

4. Controle e gerenciamento de riscos
Os principais tipos de Risco a serem tratados são assim caracterizados:

4.1. Risco de Mercado
4.2. Risco de Crédito
4.3. Risco de Liquidez
4.4. Risco Legal
4.5. Risco Operacional
4.6. Risco Sistêmico

Segmento de Aplicação Limite inferior Limite superior
Limite Legal 

Máximo

Renda Fixa 70% 100% 100%

Fundo de Investimentos Estruturados 0% 10% 10%

Operações de DI - Realizadas por 
Gestor Terceirizado 

0% 10% 100%

Renda Variável 0% 10% 70%

Segmento de Aplicação Limite inferior Limite superior
Limite Legal 

Máximo

Renda Fixa 0% 100% 100%

Renda Variável 0% 60% 70%

Operações com Participantes 0% 15% 15%

Imóveis 0% 8% 8%

Investimentos Estruturados 0% 10% 10%
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5. Vedações
Os segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, além das vedações previstas na legislação 
vigente, submetem-se as seguintes:

5.1. Operações com Derivativos
Dentro dos Segmentos de Renda Fixa e Renda Variável a Entidade poderá investir em Fundos 
Abertos ou Exclusivos que utilizem operações com derivativos, não podendo, no entanto operar 
em sua carteira própria enquanto não dispor de controles que permitam realizar tais operações 
com total segurança.

No caso da FAPA terceirizar sua gestão parcial ou totalmente, poderá o gestor contratado 
realizar operações de derivativos desde que disponha de todos os controles e sistema que 
permitam realizar tais operações com total segurança, sendo vedado, no entanto, a realiza-
ção dessa operação para alavancagem, devendo ser realizada para proteção. 

VEDAÇÕES

Aplicações em títulos públicos estaduais e municipais;

Os Administradores e Gestores dos Fundos atuarem como contraparte, direta ou 
indiretamente, em operações com os Fundos;

Aplicações/operações de qualquer espécie, com títulos de emissão de Instituições Fi-
nanceiras e/ou Empresas ligadas aos Administradores ou Gestores dos Fundos, exceto 
em Fundos abertos;

Aplicações em imóveis ou papéis cujo enquadramento seja caracterizado como do 
segmento de imóveis, exceto o previsto no plano de enquadramento de Investimen-
tos Imobiliários;

Aplicações em ativos que não estejam registrados no CETIP;

Aplicações em ativos cuja garantia ou objeto do investimento não esteja performado, 
com exceção feita aos Fundos de Participações;

Aquisição de CDBs ou DPGEs sem utilização do sistema eletrônico de cotação;

Nenhum gestor poderá ter sob sua gestão investimentos superiores a 10% do valor 
do Patrimônio Líquido da FAPA. Caso este limite seja ultrapassado de forma passiva a 
Diretoria da FAPA ou o gestor contratado deverá no máximo em 90 dias proceder ao 
resgate de valor que seja suficiente para o enquadramento.
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Expediente

Fundação de Previdência do Instituto Emater
Rua da Bandeira, 500, 3º andar • Curitiba - PR - CEP 80.035-270

Site: www.fapa.org.br • E-mail:fapa@fapa.org.br

Diretoria Executiva

Leibnitz Agibert
Diretor-presidente

Cláudia Regina Janesko
Diretora de Seguridade e Administração

Conselho Deliberativo

Titulares
Luiz Amado Araujo Fernandes - Presidente
Antônio Calesso
Egberto Zulian
Francisco Alves Filho
Roberto Antônio Zardo
Wander de Souza
Suplentes
Carlos José de Carvalho
Lauro Morales Crepaldi
Maria Aparecida S. Gebrian Alves
Sergio Luiz Schuch

Conselho Fiscal

Titulares
Valdir da Silva - Presidente
Natalino Avance de Souza
Paulo Tadatoshi Hiroki
Sergio Luiz Carneiro
Suplentes
Silvio José Marques
Vanildo Cortelette Ferreira
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