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Missão, Visão e Valores
MISSÃO
Desenvolver a cultura previdenciária, gerindo recursos com responsabilidade
e retidão, de modo a estimular empresas e associações a oferecer planos de
previdência complementar para seus empregados ou associados, com o objetivo
de contribuir para a melhoria financeira futura e propiciar melhor qualidade de
vida na aposentadoria.
VISÃO
Possibilitar, através do bom gerenciamento de recursos, que os participantes
usufruam de tranquilidade financeira e melhor qualidade de vida na
aposentadoria.
VALORES
• Ética
• Transparência
• Responsabilidade
PATROCINADORAS
UNISUL - Fundação Unisul de Santa Catarina
FAEPESUL - Fundação de Apoio à Educação,
Pesquisa e Extensão da Unisul
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Mensagem da Diretoria
O ano de 2021 foi incomum para todos os seguimentos da sociedade. A continuidade da
pandemia da Covid-19 deixou consequências importantes na economia e nos mercados
em geral. Apesar da volatilidade do mercado financeiro, cujas aplicações remuneram o
patrimônio desta Entidade de Previdência Complementar, ainda assim houve ganhos na
ordem de 5,3 milhões de reais, resultado de uma política de mitigação de riscos e gestão
ativa de proteção patrimonial. Também no exercício de 2021 foi consolidada a transferência
de mantença da Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL, patrocinadora
principal dos planos previdenciários UNISULPREV e UniPrev, para a Ânima Educação, o
que determinou a transferência, por sucessão trabalhista, de um número significativo de
empregados da Unisul, participantes do plano UniPrev, principalmente. Em função da
transferência de vínculo trabalhista para a entidade adquirente, os participantes optaram
pelos institutos do resgate e da portabilidade, deixando o plano esvaziado, isto é, com poucos
participantes, basicamente aqueles que permaneceram nos quadros da patrocinadora
Fundação Unisul. Apesar das tentativas, a Diretoria Executiva da PrevUnisul não obteve
sucesso em integrar Ânima Educação como patrocinadora do plano UniPrev. Finalmente,
registra-se os agradecimentos aos Conselheiros Deliberativo e Fiscal, a equipe técnica da
Entidade, aos parceiros e consultores, bem como aos representantes da Patrocinadora, pelo
trabalho desenvolvido neste exercício.

Diretoria Executiva
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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão 2021 tem o objetivo de apresentar aos Participantes e Assistidos
do Plano UNISULPREV, as informações mais relevantes sobre a gestão dos recursos
administrados e os resultados alcançados pela PrevUnisul em 2021. Neste Relatório estão
informações detalhadas sobre esses assuntos:

Investimentos
O Fundo Integral PrevUnisul fechou o ano de 2021 com retorno de 6,18%, abaixo da meta
de 15,67% (INPC de 10,16% acrescido da taxa de 5,00%). No mesmo período o fundo
apresentou excesso de retorno de 1,69% sobre o CDI, que acumulou durante 2021 taxa
de 4,42%. A aceleração da inflação muito além do previsto foi o principal fator responsável
para que o fundo ficasse com retorno abaixo da meta. Além disso, os principais ativos de
risco brasileiros - bolsa, moeda e títulos públicos prefixados e indexados à inflação - tiveram
performance bastante inferior ao esperado em 2021. As principais atribuições positivas no
ano vieram da carteira de NTN-Bs levadas à vencimento, da parcela alocada em ativos de
crédito privado e da parcela alocada em ativos de investimento no exterior. Já os ativos que
mais prejudicaram a performance foram os fundos de renda variável brasileiros, os fundos
imobiliários e os fundos multimercados estruturados.
Mensalmente, os participantes do Plano foram informados mensalmente sobre a
rentabilidade obtida pela Entidade e puderam acompanhar as estratégias de investimentos,
por meio da Lâmina de Investimentos, que contém informação sobre a rentabilidade
mensal e a acumulada no período e em períodos anteriores, a composição da carteira de
investimentos, a evolução do patrimônio do Plano e os principais indicadores do mercado
financeiro. Cenário econômico - Em 2021, os mercados globais mantiveram o apetite a
risco em alta por conta da elevada liquidez global, políticas acomodatícias dos bancos
centrais e expectativa de arrefecimento da pandemia de Covid-19 e seus efeitos sobre a
atividade global. Por outro lado, a preocupação com a inflação cresceu na medida em que
a recuperação da atividade influenciou a demanda por matérias-primas ao mesmo tempo
em que a oferta ainda não se recuperou plenamente. Diante deste quadro, ao longo do ano
aconteceu uma forte valorização das bolsas internacionais e aumento da preocupação dos
investidores no final do ano, na medida em que a retirada de estímulos pelo banco central
dos Estados Unidos (FED) se mostra cada vez mais próxima. Internamente, os mercados
tiveram um ano muito mais desafiador do que no exterior.
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A aceleração da inflação foi provavelmente o principal fator para que os ativos brasileiros
tivessem prejuízos ao longo do ano. A elevação da taxa Selic de volta para dois dígitos de
forma bastante rápida fez com que os títulos públicos prefixados e indexados à inflação
apresentassem perdas relevantes durante o ano. Além disso, a alta nas taxas ao longo de
toda a curva de juros teve forte impacto sobre o valuation (avaliação de empresas) das
ações domésticas, fazendo com que grande parte dos papéis tivessem retornos negativos.
Por fim, os fundos imobiliários também reagiram às elevadas taxas de juros de longo prazo
e voltaram a ter um ano de prejuízos, depois de sofrerem em 2020 por conta da pandemia.

Atuarial
Foi mantida a taxa real de juros do Plano UNISULPREV, permanecendo em 5,30% a.a.
No segundo semestre de 2021 a PrevUnisul realizou o Recadastramento - Prova de Vida dos
aposentados e pensionistas. Foi enviado um e-mail para os aposentados e as pensionistas,
com o link de acesso ao formulário. Os dados deveriam ser conferidos e atualizados na tela,
quando necessário. O formulário, impresso e assinado, foi devolvido para a PrevUnisul. O
recadastramento também teve a opção de ser feito pessoalmente, na sede da Entidade.

Atendimento e Comunicação
Em 2021 o atendimento presencial continuou com horários agendados. Todos realizados
com as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde – atendimento de uma
pessoa por vez, com distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso obrigatório de máscara e de
álcool gel. Durante o ano, todos os passos das negociações com o Grupo Ânima Educação
também foram comunicados aos Participantes dos planos, por e-mail, redes sociais e site
da PrevUnisul.
O envio mensal da newsletter por e-mail e das edições do Jornal PrevNews também foram
utilizados para transmitir todas as novidades e informações importantes.
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TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E REUNIÕES
Os agentes da governança e os empregados da PrevUnisul participaram de reuniões,
seminários e congressos durante o ano. A participação na maioria dos eventos foi online, levando em consideração a pandemia da COVID-19. Entre os eventos, se destacam
o 11º Encontro de Previdência Complementar Região Sul e o 42° Congresso Brasileiro de
Previdência Privada.
No total, foram 420 horas de treinamento, correspondendo a 38 horas de capacitação por
profissional diretamente envolvido com a gestão.

11º Encontro de Previdência Complementar Região Sul

Data: 25 e 26/05/2021
Funcionários: Zulmar Pedro Pereira e Carina Evaristo
Conselheiros: Enedina R. Bento Lorenzi, Raquel Barreto, Fernanda Piacentini, Alex Sandro
Sotero Isidoro, Felipe de Souza Bez, Miguel Garcia Júnior, Ranieri Garcia
Diretores: Tarcisio dos Santos Junior e José de Oliveira Ramos
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42° Congresso Brasileiro de Previdência Privada

Data: 19 a 22/10/2021
Funcionários: Zulmar Pedro Pereira e Carina Evaristo
Conselheiros: Enedina R. Bento Lorenzi, Fernanda Piacentini, Alex Sandro Sotero Isidoro,
Felipe de Souza Bez, Miguel Garcia Júnior, Ranieri Garcia
Diretores: Tarcisio dos Santos Junior e José de Oliveira Ramos

Curso Demonstrações
Legais Relacionadas a
Seguridade das EFPC
Data: 25 e 26/05/2021
Conselheira:
Fernanda Piacentini
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Seminário LGPD: Entendendo e respeitando as normas da LGPD nas
EPFCs – da teoria à prática
Data: 13/07/2021
Funcionário: Zulmar Pedro Pereira
Funcionária: Carina Evaristo

Reunião mensal PrevUnisul – Integral Investimentos

Mensalmente é feita reunião on-line com a Diretoria DEX e a equipe da Integral
Investimentos, gestora do FIM – Fundo Investimento da PrevUnisul. Nessas reuniões,
é apresentada a rentabilidade mensal, a composição da Carteira de Investimentos e é
discutida a continuidade ou alteração dessa carteira.
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Reunião DEX

Em 14/02/2022 foi realizada primeira reunião DEX presencial após as restrições impostas
pela Covid-19. Na ocasião, foi feito um café para os diretores e equipe para comemorar o
retorno das atividades presenciais. Todos os meses é realizado ao menos uma reunião DEX,
para tratar de assuntos gerais da Entidade.

Reuniões Conselhos
As reuniões dos Conselhos Deliberativos e Fiscal
seguiram de acordo com as obrigações legais.
Foram realizadas de forma híbrida, respeitando a
necessidade de cada conselheiro.
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Posse de Diretores e Conselheiros
Os diretores da PrevUnisul, Tarcisio dos Santos Junior
– Diretor Superintendente e Diretor de Seguridade
e José de Oliveira Ramos – Diretor AdministrativoFinanceiro e Administrador Estatutário Tecnicamente
Qualificado (AETQ), foram reconduzidos aos
respectivos cargos para mais um mandato de três
anos, de 2021 a 2024. A posse ocorreu durante uma
reunião extraordinária do Conselho Deliberativo,
realizada em 16/08/2021.
E, em conformidade às normas eleitorais 2021,
a Assembleia Geral da PrevUnisul formalizou a
composição dos membros eleitos e indicados
para cargos de Conselheiro Deliberativo e Fiscal
da Entidade, após reunião realizada 21/09/2021.
Os novos Conselheiros eleitos e indicados pelas Patrocinadoras iniciam o mandato em
16/08/2021 com vigência até 16/08/2024. A posse aconteceu no mesmo dia, 21 de setembro
de 2021, na sede da Entidade.

Reunião mensal A Escolha Certa
Mensalmente a equipe de profissionais que compõem o grupo de ações relativos a Educação
Financeira e Previdenciária – A Escolha Certa – se reúne para debater e lançar campanhas,
posts, promoções para os participantes dos planos de previdência associados à ASCPrev.
Representante: Carina Evaristo
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Governança Corporativa
Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Patrocinadores, Participantes, órgãos de
fiscalização e controle e demais partes interessadas.
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor de longo
prazo da Entidade, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da
gestão, sua longevidade e o bem comum.
As boas práticas de governança corporativa têm, ainda, a finalidade de assegurar o
cumprimento da missão e os compromissos da Entidade, consolidando a imagem
institucional e contribuindo para sua perenidade.
A PrevUnisul possui os seguintes órgãos estatutários de governança corporativa:
1. Deliberação: Conselho Deliberativo
2. Controles Internos: Conselho Fiscal
3. Gestão: Diretoria Executiva
Cada um desses órgãos exerce seu papel no âmbito de suas atribuições, conforme descrito
a seguir:

1. Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação máxima da Entidade,
cabendo-lhe fixar os objetivos, políticas e direcionamento estratégico. Na estrutura
organizacional, tem suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na legislação
vigente. Compõem o Conselho Deliberativo da PrevUnisul:
Mandato: 16/08/2021 a 16/08/2024
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Titulares
Alex Sandro Sotero Isidoro
Felipe de Souza Bez
Miguel Garcia Júnior
Ranieri Correa Garcia
Valdair Machado Muller

Suplentes
Carina Evaristo
Em conformidade às normas eleitorais 2021, a Assembleia Geral da PrevUnisul formalizou
a composição dos membros eleitos e indicados para cargos de Conselheiro Deliberativo e
Fiscal da Entidade, após reunião realizada 21 de setembro de 2021.

2. Conselho Fiscal
Cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar e supervisionar a gestão da Entidade, acusando
fragilidades nos controles internos, irregularidades ou atos incompatíveis com a legislação
e normativos internos. O Conselho Fiscal não está subordinado ao Conselho Deliberativo,
tendo atuação independente. Também tem suas competências definidas no Estatuto da
Entidade e na legislação vigente. São conselheiros fiscais:
Mandato: 16/08/2021 a 16/08/2024

Titulares
Enedina Rodrigues Bento
Fernanda Piacentini
Raquel Barreto

Suplentes
Lucimar de Aguiar Rousseung
Em conformidade às normas eleitorais 2021, a Assembleia Geral da PrevUnisul formalizou
a composição dos membros eleitos e indicados para cargos de Conselheiro Deliberativo e
Fiscal da Entidade, após reunião realizada 21 de setembro de 2021.
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3. Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é órgão de administração da Entidade, cabendo-lhe fazer a gestão
dos planos de benefícios, dos recursos financeiros e dos programas e ações, visando
obter a satisfação dos participantes, em observância às normas legais, ao Estatuto e aos
Regulamentos dos Planos de Benefício, bem como em concordância com as diretrizes
e deliberações do Conselho Deliberativo, privilegiando os fundamentos de segurança,
equilíbrio atuarial, rentabilidade, solvência e liquidez. A Diretoria Executiva está assim
composta:
Diretor Superintendente e Diretor de Seguridade: Tarcisio dos Santos Junior
Diretor Administrativo e Financeiro: José de Oliveira Ramos
Práticas comuns aos gestores
Os gestores devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes compromissos:
• Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e o alinhamento com
os valores da Entidade.
• Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento de relatórios
contábeis, financeiros, atuariais e outros necessários ao bom desempenho profissional.
• Disponibilização para atender as demandas da Entidade.
• Bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reuniões de forma ativa e
buscando as informações relevantes às decisões de interesse da Entidade.
• Zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários contribuindo, de forma
equânime e transparente, para o desempenho eficiente de suas funções.
• Guarda, sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim consideradas no âmbito
da Entidade.
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Diretoria de Seguridade
A Diretoria de Seguridade faz a gestão dos Planos Previdenciários, sendo a responsável
pela concessão e manutenção dos benefícios em aderência às normas regulamentares.

Benefícios
O Plano UNISULPREV passou por uma alteração regulamentar no exercício de 2010, ocasião
em que teve seus benefícios saldados. Esta alteração foi aprovada pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - Previc em 22/12/2010. Desta maneira, são
consideradas neste relatório as regras de saldamento, dispostas no Capítulo XV do
Regulamento do Plano UNISULPREV.

Benefícios Saldados
Apresentam-se a seguir as definições e formas de recebimento dos benefícios oferecidos
pelo Plano UNISULPREV:
• Benefício Saldado de Aposentadoria Normal
• Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada
• Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez
• Benefício Saldado de Pensão por Morte
Benefício Saldado de Aposentadoria Normal de Participante Ativo ou Autopatrocinado
O Benefício Saldado leva em consideração o nível de benefício da Complementação de
Aposentadoria Normal, que consiste em uma mensalidade vitalícia com reversão para os
benefícios de Complementação de Pensão por Morte, proporcional ao tempo de vinculação
ao Plano ou à Patrocinadora, no caso de participante fundador, calculado na data base do
saldamento.
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Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada de Participante Ativo ou Autopatrocinado
O Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada leva em consideração o Benefício
Saldado de Aposentadoria Normal multiplicado por 0,9 tantas vezes quantos forem os anos
de antecipação, quando o valor do Benefício Saldado recair sobre os subitens I e II do item

2.3.1 da Nota Técnica de aprovação do Regulamento de Saldamento.
No caso em que o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal for aquele calculado na forma
do subitem III do item 2.3.1 da Nota Técnica de aprovação do Regulamento de Saldamento,
o benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada será calculado na data da antecipação,
considerando as informações cadastrais e financeiras do participante nesta data.
Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez de Participante Ativo ou Autopatrocinado
O Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez será calculado por equivalência
atuarial, considerando o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal.
Benefício Saldado de Pensão por Morte de Participante Ativo ou Autopatrocinado
O Benefício Saldado de Pensão por Morte de participante ativo será calculado por
equivalência atuarial, considerando o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal.
O valor do Benefício Saldado será rateado da seguinte forma: 50% desse valor por cota
familiar, mais uma cota individual de 10% por beneficiário, até o limite global de 100%.
Benefício Saldado dos Participantes Assistidos em gozo de Complementação de
Aposentadoria Normal ou Antecipada, com Reversão para os beneficiários de Pensão por
Morte
Para os participantes em gozo de benefício de Complementação de Aposentadoria Normal
ou Antecipada, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor do benefício que os
participantes recebem na data do cálculo.
Benefício Saldado do Participante Assistido em gozo de Complementação de Aposentadoria
por Invalidez, com Reversão para os Beneficiários de Pensão por Morte
Para os participantes em gozo do Benefício de Complementação de Aposentadoria por
Invalidez, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor do benefício que recebem na
data do cálculo do Saldamento.
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Beneficiário ou Grupo Familiar recebedor de Complementação de Pensão por Morte no
Plano UNISULPREV
Para os beneficiários que compõem o grupo familiar recebendo Pensão por Morte, o valor
do Benefício Saldado corresponde ao valor que recebem, a título de complementação, na
data do cálculo do Saldamento.

Institutos
É facultada ao participante ativo que não tiver preenchido os requisitos de elegibilidade
aos benefícios, a opção por um dos seguintes institutos:

Portabilidade
Os participantes terão o direito de portar para outro plano o valor total das contribuições
pessoais apuradas até a data de recolhimento da última contribuição vertida ao Plano,
deduzida a taxa administrativa, e atualizada com base na rentabilidade líquida do Plano
até o décimo dia anterior ao da efetiva transferência dos recursos.

Resgate
Com relação ao resgate, os participantes terão o direito de resgatar o valor das contribuições
pessoais apuradas até a data de recolhimento da última contribuição vertida ao Plano,
deduzida a taxa administrativa, atualizadas com base na rentabilidade líquida do Plano.

Benefício Proporcional Diferido
O Benefício Proporcional Diferido consistirá em renda mensal vitalícia equivalente ao valor
do Benefício Saldado, calculado na Data Base do Saldamento e atualizado pelo índice do
Plano, sendo este reduzido proporcionalmente ao tempo de antecipação caso a concessão
se dê na forma do Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada.

Modalidade do Benefício, Regime Financeiro e Método de Financiamento
A tabela a seguir apresenta a modalidade de cada benefício previsto pelo Plano UNISULPREV,
como também seu regime financeiro e seu método de financiamento.
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Características dos Benefícios do Plano

Base Cadastral
Os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste documento baseiamse em levantamento estatístico dos dados cadastrais da população abrangida, considerando
suas características financeiras e demográficas, bem como hipóteses financeiras e atuariais,
e também na legislação pertinente, que devem ser objeto de análise e estudo dos
Instituidores e da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC.

Recadastramento
No segundo semestre de 2021 a PrevUnisul realizou o Recadastramento - Prova de Vida dos
aposentados e pensionistas. Foi enviado um e-mail para os aposentados e as pensionistas,
com o link de acesso ao formulário. Os dados deveriam ser conferidos e atualizados na tela,
quando necessário. O formulário, impresso e assinado, foi devolvido para a PrevUnisul. O
recadastramento também teve a opção de ser feito pessoalmente, na sede da Entidade.
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Diretoria Administrativa e Financeira
A Diretoria Administrativo-Financeira é responsável pela gestão do patrimônio dos
Planos Previdenciários e do PGA – Programa de Gestão Administra- tiva. Sob sua égide é
desenvolvida a Política de Investimentos e o controle de gestão dos investimentos.

Política de Investimentos 2022-2026 – Plano UNISULPREV
A presente Política de Investimentos para o quinquênio 2022-2026 estabelece os princípios
e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à entidade e tem os
seguintes objetivos:
1- Transparência aos Patrocinadores, participantes e assistidos em relação aos principais
aspectos relacionados a gestão dos investimentos e riscos;
2- Promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio
das contas entre ativo e passivo;
3- Informação das diretrizes e medidas a todas as pessoas internas e externas a entidade
que participam do processo de análise de assessoramento e decisório sobre a aplicação
dos recursos do plano, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada.
Os limites e critérios aqui estabelecidos estão fundamentados na Resolução CMN nº 4.661,
de 25 de maio de 2018, e alterações posteriores, legislação que estabelece as diretrizes para
aplicação dos recursos garantidores das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar. Esta entidade adotou o horizonte de sessenta
meses, conforme estabelece a Resolução CGPC nº 7, de 4 de dezembro de 2003.
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Alocação de Recursos e os Limites por Segmento de Aplicação
A resolução CMN nº 4.661/2018 estabelece que os planos devem definir em sua política a
alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação. O guia de melhores práticas
em investimentos - PREVIC estabelece os limites máximos e mínimos planejados de cada
um dos segmentos e modalidades de investimentos na vigência da política de investimento
e devem ser efetivamente representativos da estratégia de alocação de cada plano de
benefícios.
A modalidade do plano de benefícios, seu grau de maturação, suas especificidades e as
características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam
as seguintes diretrizes dos investimentos: as metas de resultado do plano de benefícios e
dos segmentos de aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites
máximos de aplicação em cada segmento e ativo; os indexadores e prazos de vencimentos
dos investimentos; a escolha por ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento
de juros periódicos, dentre outros.
A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação bem como
o objetivo de alocação em cada tipo de mandato que compõe esses segmentos:
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Política de Investimentos 2022-2026 – Plano de Gestão Administrativa
- PGA
A presente Política de Investimentos para o quinquênio 2022-2026 estabelece os princípios
e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à entidade e tem os
seguintes objetivos:
1- Transparência aos Patrocinadores, participantes e assistidos em relação aos principais
aspectos relacionados a gestão dos investimentos e riscos;
2- Promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio
das contas entre ativo e passivo;
3- Informação das diretrizes e medidas a todas as pessoas internas e externas a entidade
que participam do processo de análise de assessoramento e decisório sobre a aplicação
dos recursos do plano, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada.
Os limites e critérios aqui estabelecidos estão fundamentados na Resolução CMN nº 4.661,
de 25 de maio de 2018, e alterações posteriores, legislação que estabelece as diretrizes para
aplicação dos recursos garantidores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

PREVUNISUL | Plano UnisulPrev
www.prevunisul.com.br

27

Esta entidade adotou o horizonte de sessenta meses, conforme estabelece a Resolução
CGPC nº 7, de 4 de dezembro de 2003.

Alocação de Recursos e os Limites por Segmento de Aplicação
A resolução CMN nº 4.661/2018 estabelece que os planos devem definir em sua política a
alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação. O guia de melhores práticas
em investimentos - PREVIC estabelece os limites máximos e mínimos planejados de cada
um dos segmentos e modalidades de investimentos na vigência da política de investimento
e devem ser efetivamente representativos da estratégia de alocação de cada plano de
benefícios.
A modalidade do plano de benefícios, seu grau de maturação, suas especificidades e as
características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam
as seguintes diretrizes dos investimentos: as metas de resultado do plano de benefícios e
dos segmentos de aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites
máximos de aplicação em cada segmento e ativo; os indexadores e prazos de vencimentos
dos investimentos; a escolha por ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento
de juros periódicos, dentre outros.
A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação bem como
o objetivo de alocação em cada tipo de mandato que compõe esses segmentos:
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Gestão dos Investimentos
Em 25 de maio de 2018 o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a Resolução nº
4.661/2018 que trata dos investimentos realizados pelas entidades fechadas de previdência
complementar (EFPC). O objetivo da Resolu ção é conduzir as entidades ao aprimoramento
da gestão interna, de modo a mitigar os riscos inerentes ao gerenciamento dos ativos
e proporcionar segurança aos participantes, assistidos e patrocinadores. Com a nova
Resolução, o dever fiduciário dos envolvidos no processo de investimentos tornou-se mais
claro.

Estrutura dos Fundos de Investimentos da PrevUnisul:
Administrador fiduciário: Acompanha o movimento dos gestores, monitorando
diariamente a compra e venda de ativos, as liquidações, a precificação de acordo com
o mercado e as análises de risco, mercado e crédito. Faz, ainda, análise de performance,
aderência à Política de Investimentos e à legislação;
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Custodiante: É um banco responsável por guardar os ativos do fundo, como ações e
títulos, enviando diariamente o inventário para o Gestor e o Administrador. O custodiante
também é responsável pela liquidação física e finan ceira dos ativos, ou seja, o pagamento
e recebimento de ativos e recursos;
Gestor: A empresa gestora é a responsável por perseguir a estratégia do fun do, escolhendo
e realizando os investimentos, em atendimento à Política de Investimentos.
Administradora

Custodiante

Gestor Terceirizado

Rentabilidade
Em 2021 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 5,47% nos investimentos do Plano
UNISULPREV, correspondendo aos ganhos das aplicações, deduzidas as despesas com a
administração.

Evolução do Patrimônio UnisulPrev
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Educação Financeira
e Previdenciária
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A PrevUnisul é parceira da ASCPrev – Associação Catarinense das Entidades de Previdência
Complementar no desenvolvimento do Programa Integrado de Educação Financeira e
Previdenciária – A Escolha Certa.
Em conjunto com as demais entidades de previdência complementar de Santa Catarina
busca disseminar a cultura financeira e previdenciária, promovendo ações de esclarecimento
e incentivo à poupança de longo prazo.
As ações de Educação Financeira e Previdenciária da PrevUnisul visam despertar nos
participantes e não participantes o interesse pelo planejamento financeiro e levar
informações e orientações a respeito de finanças e previdência, alertando para os impactos
positivos na vida de quem se preocupa com o futuro.
Várias ações foram implementadas em 2021 com o objetivo de estimular os públicos-alvo
a conhecer os conceitos de finanças e previdência e, deste modo, realizar o planejamento
financeiro e previdenciário.
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Destacaram-se as seguintes ações:

Ebook Dia dos Aposentados
Em homenagem ao Dia Nacional do Aposentado, comemorado
em 24 de janeiro, o Programa A Escolha Certa preparou um
eBook especial com 3 dicas para ter uma boa qualidade vida
na aposentadoria. O material está disponível no site:
www.aescolhacerta.com.br

#finançasnolimite
Com publicações no site e redes sociais, a campanha
#finançasnolimite trouxe quatro assuntos: Cheque especial
ou crédito rotativo, Falta de reserva de emergência, Consumo
excessivo e Falta de planejamento financeiro.

Publicações no site
Foram várias publicações no site da entidade sobre temas
relevantes do planejamento financeiro e previdenciário,
durante o ano de 2021. O objetivo foi estimular para a leitura e
o aprofundamento dos temas.

Trilha Certa
Para que os participantes tivessem mais um incentivo para
aprender muito sobre finanças, foi lançado um jogo on-line
que trouxe a chance de ganhar super prêmios como: Smart
TV de 43”, Bicicleta ergométrica, Robô aspirador, Nespresso,
Air Fryer, 1 ano de HBO Max e 1 ano assinatura Amazon Prime.
O game, lançado em novembro de 2021 trouxe vários vídeos
com a escritora Thalita Rebouças, que explicava os assuntos
antes de cada etapa da atividade.
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Balanço Patrimonial
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL
Demonstrativo Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro
CNPJ n.º 07.719.843/0001-91
(Valores em milhares de Reais)

ATIVO

PASSIVO

2.021

2.020

2.021

2.020

DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Fundos de Investimentos
PERMANENTE
Imobilizado
Intangível

25
128.969
22.978
1.458
104.533
104.533
7
7
-

16
128.509
80.478
957
47.074
47.074
503
6
497

EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
Gestão Administrativa
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
(-)Provisão Matemática a Constituir
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Déficit Técnico Acumulado
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos

965
837
128
1.461
1.461
126.575
113.628
128.893
114.062
16.824
(1.993)
(15.265)
(15.265)
(15.265)
12.947
4.304
8.643

1.712
826
886
979
979
126.337
120.650
129.881
106.521
25.342
(1.982)
(9.231)
(9.231)
(9.231)
5.687
5.078
609

TOTAL DO ATIVO

129.001

129.028

TOTAL DO PASSIVO

129.001

129.028

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65
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Demonstração da Mutação do
Patrimônio Social

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social em 31 de Dezembro
CNPJ n.º 07.719.843/0001-91
(Valores em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO

2.021

2.020

Variação %

45.918
88.865
73.979
4.455
10.052
379

46.456
18.067
14.034
1.942
2.046
45

(1,2)
391,9
427,1
129,4
391,3
742,2

2 - DESTINAÇÕES:
Benefícios
Portabilidade/Resgates
Repasse de Premio de Riscos Terceirizados
Despesas Administrativas
Constituição de Provisões Contingenciais Administrativas
Cobertura/Reversão Despesas Administrativas

(31.034)
(9.304)
(9.473)
(338)
(1.914)
(482)
(9.523)

(18.604)
(17.122)
(1.384)
(98)
-

66,8
(45,7)
(100,0)
(100,0)
38,3
(100,0)
(100,0)

3 - ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO PATRIMÔNIO SOCIAL = [1+2]
Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos

(19)
11.067
(18.346)
(774)
8.034

(539)
7.784
(4.652)
(4.279)
608

(96,5)
42,2
294,4
(81,9)
1.221,4

4 - OUTROS EVENTOS DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Outros Eventos

80.675

-

100,0

126.575

45.918

175,7

A - PATRIMÔNIO SOCIAL INICIO DO EXERCÍCIO:
1 - ADIÇÕES:
Contribuições Previdenciárias
Resultado Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial
Receitas Administrativas
Resultado Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa

B - PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO = [A+3+4]

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65
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Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa Consolidada

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL
Demonstrativo do Plano Gestão Administrativa Consolidado em 31 de Dezembro
CNPJ n.º 07.719.843/0001-91
(Valores em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO
A - FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
1 - Custeio da Gestão Administrativa
1.1 - Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
2 - Despesas Administrativas
2.1 - Administração Previdencial
Pessoal e Encargos
Treinamento/Cursos e Seminários
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Tributos
3 - Constituição de Contingências Administrativas
4 - Sobre(Insuficiência) da Gestão Administrativa [1-2-3]
5 - Constituição e/ou Reversão do Fundo Administrativo
B - FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL [A+4]

2.021

2.020

Variação %

609
10.431
10.431
9.523
480
49
379
(1.915)
(1.915)
(711)
(9)
(552)
(128)
(511)
(4)
(482)
8.034
8.034
8.643

0
2.091
2.091
1.417
549
80
45
(1.384)
(1.384)
(702)
(25)
(575)
(75)
(3)
(4)
(98)
609
609
609

100,0
398,9
398,9
572,1
(12,6)
(38,8)
742,2
38,4
38,4
1,3
(64,0)
(4,0)
70,7
16.933,3
0,0
391,8
1.219,2
1.319,2

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido
por Plano de Benefícios - UNISULPREV
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL
Demonstrativo do Ativo Líquido do Plano UNISULPREV
em 31 de Dezembro
CNPJ n.º 07.719.843/0001-91
(Valores em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO
1 - ATIVOS
Disponível
Recebível
Investimentos:
Fundos de Investimentos
2 - OBRIGAÇÕES
Operacional
3 - FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS
Fundos Administrativos
4 - ATIVO LÍQUIDO - [1-2-3]
Provisões Matemáticas
Superávit(Déficit) Técnico
Fundos Previdenciais
5 - APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO
5.1 - Equilíbrio Técnico
5.2 - (+/-) Ajuste de Precificação
5.3 - (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado

2.021
121.571
31.455
90.116
90.116
816
816
8.640
8.640
112.116
124.755
(16.139)
3.500
(16.139)
(16.139)

2.020 Variação %
36.388
610
35.778
35.778
760
760
609
609
35.018
40.705
(9.517)
3.830
(9.757)
0
(9.757)

234,1
0,0
5.056,6
151,9
151,9
7,4
7,4
1.318,7
1.318,7
220,2
206,5
69,6
(8,6)
0,0
65,4
0,0
65,4

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65
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Demonstração do Ativo Líquido por Plano
de Benefícios - UNISULPREV
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL
Demonstrativo do Ativo Líquido do Plano UNISULPREV
em 31 de Dezembro
CNPJ n.º 07.719.843/0001-91
(Valores em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO
1 - ATIVOS
Disponível
Recebível
Investimentos:
Fundos de Investimentos
2 - OBRIGAÇÕES
Operacional
3 - FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS
Fundos Administrativos
4 - ATIVO LÍQUIDO - [1-2-3]
Provisões Matemáticas
Superávit(Déficit) Técnico
Fundos Previdenciais
5 - APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO
5.1 - Equilíbrio Técnico
5.2 - (+/-) Ajuste de Precificação
5.3 - (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado

2.021
121.571
31.455
90.116
90.116
816
816
8.640
8.640
112.116
124.755
(16.139)
3.500
(16.139)
(16.139)

2.020 Variação %
36.388
610
35.778
35.778
760
760
609
609
35.018
40.705
(9.517)
3.830
(9.757)
0
(9.757)

234,1
0,0
5.056,6
151,9
151,9
7,4
7,4
1.318,7
1.318,7
220,2
206,5
69,6
(8,6)
0,0
65,4
0,0
65,4

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65
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Demonstração das Provisões Técnicas do
Plano de Benefícios - UNISULPREV
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL
Demonstrativo das Provisões Técnicas do Plano Benefícios UNISULPREV
em 31 de Dezembro
CNPJ n.º 07.719.843/0001-91
(Valores em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas
1 - Provisões Matemáticas
1.1 - Benefícios Concedidos
Benefício Definido
Valor Atual Benefícios Futuros Programados
Valor Atual Benefícios Futuros Não Programados
1.2 - Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas - Parcela Constituída Participante
1.3 - (-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Assistidos
2 - Equilíbrio Técnico
2.3 - Déficit Técnico Acumulado
3 - Fundos
3.1 - Fundos Previdenciais
4 - Exigível Operacional
4.1 0 Gestão Previdencial

2.021

2.020

Variação %

112.115
124.755
111.931
111.931
102.223
9.708
14.818
14.818
14.818
(1.994)
(1.994)
(16.139)
(16.139)
3.499
3.499
816
816

115.438
121.125
104.555
104.555
104.555
0
18.551
18.551
18.551
(1.981)
(1.981)
(9.517)
(9.517)
3.830
3.830
760
760

(2,9)
3,0
7,1
7,1
(2,2)
100,0
(20,1)
(20,1)
(20,1)
0,7
0,7
69,6
69,6
(8,6)
(8,6)
7,4
7,4

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

TARCISIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65

PREVUNISUL | Plano UnisulPrev
www.prevunisul.com.br

JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS
Diretor Administravo Financeiro
CPF 070.626.059-72

CLEIRE BUSTO GUIMARÃES SANTOS
Contador CRC/SC 20.670/O-2
CPF 099.042.802-82

40

9

Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis

PREVUNISUL | Plano UnisulPrev
www.prevunisul.com.br

41

1 – OBJETIVO DA ENTIDADE
A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL é uma Entidade Fechada
de Previdência Complementar, constituída sob a forma de sociedade simples, sem
fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, criada nos termos da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e normas subsequentes, pela Fundação
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, denominada Patrocinadora Fundadora.
Em observância ao artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a PREVUNISUL não
distribui dividendos, aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a escrituração
de suas receitas e despesas em livros formais capazes de assegurar a sua exatidão.
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a PREVUNISUL tem como
finalidades instituir, administrar e executar planos de benefícios de natureza previdenciária
da UNISUL e de outras empresas ou entidades com as quais venha a firmar convênio de
adesão; e promover o bem-estar social dos seus participantes, no que se refere a assuntos
previdenciários.
A PREVUNISUL possui 2 planos, conforme os registros no Cadastro Nacional de Planos de
Benefícios - CNPB:
CNPB
19.970.022-56
20.050.027-47

CÓDIGO
UNISULPREV
UNIPREV

DENOMINAÇÃO
Plano de Benefícios e Custeio da Unisul
Plano Misto de Benefícios - UNIPREV

O Plano de Benefícios e Custeio da Unisul – UNISULPREV aprovado em 08 de agosto de
1997, é do tipo Benefício Definido – e patrocinadopela UNISUL – Fundação Universidade
do Sul de Santa Catarina, e encontra-se fechado para novas inscrições.
O Plano Misto de Benefícios - UNIPREV, aprovado em 01 de julho de 2005, é do tipo
Contribuição Variável, também patrocinado pela UNISUL – Fundação Universidade do Sul
de Santa Catarina.
A PREVUNISUL aderiu ao Plano UNIPREV, tendo seu convênio de adesão aprovado em 01
de fevereiro de 2007.
A FAEPESUL também aderiu ao Plano UNIPREV tendo seu convênio de adesão aprovado em
21 de novembro de 2007, passando a verter contribuições a partir de março de 2008.
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Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos oriundos de Contribuições
dos Patrocinadores, contribuições dos Participantes Ativos e Assistidos; resultado dos seus
investimentos e eventuais recursos não especificados.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em atendimento às disposições
legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de
2018, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, alterada pela Instrução PREVIC 18,
de 18 de novembro de 2019, e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272,
de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, Resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de
2013, por meio da Resolução n° 37 de 13 março de 2020 e as práticas contábeis brasileiras.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto prazo
e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura da
planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de longo prazo da sua
atividade.
A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL apresenta mensalmente
balancetes, por Planos de Benefícios, do plano de Gestão Administrativa e consolidado,
segregando os registros contábeis dos planos de benefícios previdenciais administrados
pela Entidade, segundo a natureza e a finalidade das transações. Os balancetes mensais são
enviados ao órgão fiscalizador.
Todos os valores estão apresentados em milhares de reais e os arredondamentos foram
feitos de maneira a aproximar os valores quando totalizados.

3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Apresentamos a seguir as principais práticas contábeis utilizadas para a elaboração das
Demonstrações Contábeis da Entidade, bem como a composição dos saldos apresentados.
A contabilidade da SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL é elaborada
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respeitando a autonomia patrimonial dos planos de benefícios de forma a identificar,
separadamente, os planos de benefícios previdenciais administrados pela Entidade, bem
como o plano de gestão administrativa, para assegurar um conjunto de informações
consistentes e transparentes, com objetivo de caracterizar as atividades destinadas à
realização de funções predeterminadas.
A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL adota métodos e critérios
objetivos e uniformes ao longo do tempo, sendo que as modificações relevantes
decorrentes da alteração do normativo contábil estão evidenciadas em Notas Explicativas,
com a quantificação dos efeitos nas demonstrações contábeis.
Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da Competência,
significando que na determinação do resultado são computadas as receitas, as adições e as
variações positivas auferidas no mês, independentemente de sua realização, bem como as
despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente.
O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema de alocação direta,
combinada com rateio proporcional à taxa de carregamento e aos recursos garantidores de
cada plano de benefícios previdenciais das despesas comuns à administração previdencial
e de investimentos.

3.1 – DISPONÍVEL
Disponibilidades são os recursos financeiros que se encontram à disposição da Entidade,
compreendendo os meios de pagamento em espécie e os depósitos bancários à vista, e
apresentavam em 31 dezembro os seguintes saldos:

3.2 - REALIZÁVEL
DISPONÍVEL
Caixa Econômica Federal
Banco Santander

2.021

Em Reais Mil
2.020

24
1
25

16
16
12
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Os realizáveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores de realização e
incluem, quando aplicável, as provisões para cobrir possíveis perdas de direitos creditórios,
as variações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
Os saldos apresentados em 31 de dezembro, são os seguintes:

REALIZÁVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
Contribuições
Patrocinadora
Participantes
Operações Contratadas
Déficit Técnico Contratado [1]
Outros Créditos
Adiantamento de Benefícios
Outros Créditos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Depósitos Judiciais [2]
PIS
Cofins

2.021

Em Reais Mil
2.020

22.978
10
7
3
22.828
22.828
140
132
8

80.478
59
24
35
80.419
80.419
-

1.458
1.458
209
1.249

957
957
133
824

[1] – Em função das determinações contidas na IN n.º 31 de 20/08/2020, em seu artigo de
n.º 22, a qual estabeleceu a reclassificação dos valores existentes na rubrica de Provisões
Matemáticas à Constituir, relativo a Déficit Técnico Equacionado, a Entidade providenciou
a referida reclassificação para o Grupo de Contas de Realizável da Gestão Previdencial. Como
consequência e para dar leitura e comparabilidade nas Demonstrações Contábeis, também
estamos reclassificando os valores do exercício de 2.020, conforme poderá ser observado
no quadro abaixo que demonstra esta reclassificação, exclusivamente do exercício de 2020,
para efeitos de comparabilidade.
2.020
Benefícios a Conceder
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Patrocinadores
(-) Assistidos
Realizável
Gestão Previdencial
Contribuições
Patrocinadora(s)
Participantes
Operações Contratadas
Déficit Técnico Contratado
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PARA

(82.401)
(80.419)
(1.982)

(1.982)
0
(1.982)

59
59
24
35
-

80.478
59
24
35
80.419
80.419
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A Patrocinadora UNISUL e a PREVUNISUL firmaram contrato no sentido de equacionamento
dos déficits do plano UNISULPREV, registrados na conta – Déficit Equacionado.
A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido contrato até o mês
de janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente com o pagamento das parcelas de nº
11 ao nº 32 do contrato de dívida, realizando, em alguns meses, pagamentos parciais das
parcelas 28 e 33.
A PREVUNISUL procedeu com a cobrança judicial das parcelas vencidas e não pagas de
nº 11 à nº 32, totalizando o valor de R$ 17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. Deste
montante, R$ 2.448.114,90 é referente a multas e juros por atrasos, e servirão para compor o
Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58.
Além disso, foi realizado um estudo atuarial para identificar as possibilidades de redução do
valor das parcelas futuras do financiamento, em atendimento à solicitação da Patrocinadora.
O Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado
em 11/04/2019, apresentou o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53, que deduzido do
valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um saldo devedor remanescente de
R$ 67.413.248,95 em 31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente,
sendo o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial.
O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato de Confissão de
Dívida vigente, considerando o acordo de refinanciamento entre a UNISUL e PREVUNISUL.
Vide Nota 5 – Fatos Subsequentes, que trata do 3º Aditivo ao Contrato de Confissão de
Dívida.
[2] – Os valores apresentados nesta rubrica, representam os depósitos judiciais decorrentes
de recursos impetrados contra a União, relativo ao recolhimento de PIS e COFINS sobre as
Receitas Administrativas, conforme o processo 2009.72.00.010271-2 (SC).

3.3 – INVESTIMENTOS
Registra os investimentos da Entidade nos diversos segmentos de mercado autorizados e
de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Resolução de n.º 4.661, de 25 de maio de
2018, do Conselho Monetário Nacional – CMN.
A PREVUNISUL classifica internamente sua carteira de investimentos em títulos para
negociação imediata e títulos que serão mantidos até a data do vencimento contratado.
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 Títulos para negociação – registra os títulos com propósito de serem negociados,
independentemente do prazo a decorrer do título na data de aquisição, os quais serão
avaliados ao valor de mercado ou de provável realização. Os saldos apresentados refletem
o valor de mercado na data do encerramento do balanço.
 Títulos mantidos até o Vencimento – títulos e valores mobiliários com vencimentos
superiores a 12 meses da data de aquisição, os quais a Entidade mantém interesse e
capacidade financeira de manter até o vencimento, sendo classificados como de baixo risco
por agência de risco do país, e que serão avaliados pela taxa de rendimentos intrínseca
dos títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável. Os saldos
apresentados refletem o valor “pro rata tempore” das taxas contratadas.
A composição dos saldos de dezembro é a seguinte:
Observação: Trata-se de um fundo exclusivo multimercado, sua classificação como Fundo
Multimercado se baseia nas estratégias adotadaspelos gestores para atingir os objetivos,
que devem prevalecer sobre os instrumentos utilizados.
INVESTIMENTOS
FIM Integral PrevUnisul Multimercado

2.021

Em Reais Mil
2.020

104.533
104.533

47.074
47.074

O Fundo FIM Integral PrevUnisul Multimercado é composto das seguintes aplicações e
apresenta os seguintes saldos em 31 de dezembro,
conforme quadro abaixo:
[1] Segue abaixo a composição dos títulos na carteira que devem ser mantidos até o
vencimento. Estes títulos foram adquiridos com taxas de 6% de juros ao ano mais a variação
do IPCA no perído.
INVESTIMENTOS
Renda Fixa
Notas do Tesouro Nacional - NTN – B – [1]
Fundos de Investimentos
Certificados de Recebíveis Agrícola - CRA
Debêntures
Letras Financeiras do Setor Bancário
Certificados de Recebíveis Imobiliária - CRI
Quotas de Fundos de Investimentos - FDIC
Renda Variável
Fundo de Ações Bovespa
Fundo de Ações
(+/-) Saldo em C/C + Provisões a Pagar
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2.020

101.084
31.079
26.950
8.196
19.636
3.817
9.088
2.318
3.540
1.188
2.352
(91)
104.533

43.810
22.523
16.502
3.059
1.726
3.129
3.129
135
47.074
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3.4 – PERMANENTE
a) Imobilizado
Títulos mantidos até o vencimento
2021
2020

Título

Vctoº

NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B

2024
2030
2035
2045
2055

Valor R$
Mil
8.294
607
5224
12875
4079
31.079

Valor R$ Mil
7.548
0
4.386
10.589
22.523

Os valores que compõem o imobilizado, representados pelos bens de uso da Entidade,
estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método linear, com base
na taxa anual de 10% para móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, e 20% para
equipamentos de informática, cujos encargos de depreciação são reconhecidos como uma
despesa do Plano de Gestão Administrativa, em consonância com a Instrução SPC no 34,
de 24 de janeiro de 2009. Existem controles individuais dos itens que compõem o Ativo
Permanente imobilizado.

b) Intangível
No intangível são registrados os gastos administrativos não suportados pelas fontes de
custeio do Plano de Gestão Administrativa, cujo suporte financeiro se deu através de
empréstimo efetuado pela patrocinadora Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina
– UNISUL. O valor existente em 31.12.2020, foi totalmente liquidado junto a patrocinadora
no exercício de 2021.
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IMOBILIZADO
Computadores
Periféricos
Softwares
Móveis & Utensílios
Máquinas e Equipamentos
(-) Depreciações Acumuladas
INTANGÍVEL

2.021

Em Reais Mil
2.020

19
7
2
23
4
(47)
8
8

19
6
2
21
4
(46)
6
497
503

3.5 – EXIGÍVEL OPERACIONAL
Os exigíveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores devidos e incluem,
quando aplicável, as variações monetárias e os encargos proporcionais aplicáveis até a data
do balanço. Registra os valores a pagar assumidos pelos planos previdenciais e pelo Plano
de Gestão Administrativa. Os saldos em 31 de dezembro, possuem as seguintes composições:

EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
Aposentados e Pensionistas a Pagar
IRRF sobre Benefícios a Recolher
Valor Repassar Risco Terceirizado Seguradoras

2.021

Em Reais Mil
2.020

693
132
12
837

657
124
45
826
18

Gestão Administrativa
Salários e Ordenados a Pagar
FGTS a Recolher
INSS a Recolher
IRRF sobre Salários a Recolher
Provisão de Férias e Encargos
Fornecedores de Serviços
Adiantamento da Patrocinadora
Outros Valores a Pagar

TOTAL DO EXIGÍVEL OPERACIONAL
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9
5
13
10
69
19
3
128

18
4
12
11
64
26
747
4
886

965

1.712
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3.6 - CONTINGÊNCIAL
Corresponde ao somatório dos valores relativos aos fatos administrativos, trabalhistas e
fiscais oriundos de interpretações divergentes, que merecerão decisões futuras, gerando
ou não desembolso pela entidade. Registra as provisões relativas a litígios das Gestões
Previdencial e Administrativa e dos Investimentos. No corrente exercício, as provisões
contingenciais previdenciais passivas foram calculadas conforme a Resolução CFC nº
1.180/09. Aquelas classificadas como perda remota não são contabilizadas. Os valores
referentes às contribuições ao PIS e ao COFINS, são depositados judicialmente, por isso não
há risco patrimonial para a Entidade.

EXIGÍVEL CONTINGÊNCIAL
PIS sobre Receitas Administrativas
Cofins sobre Receitas Administrativas

2.021

Em Reais Mil
2.020

1.258
203
1.461

843
136
979

A PREVUNISUL efetua o deposito judicialmente das Contribuições para o PIS e a COFINS
sobre as Receitas Administrativas desde agosto de 2009, conforme processo nº 001027138.2009.404.7200.

3.7 – PATRIMÔNICIO SOCIAL
Corresponde ao Ativo Líquido da Entidade e é composto pelo Patrimônio de Cobertura dos
Planos e pelos Fundos.

3.7.1 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos patrocinadores e pelos
participantes dos planos de benefícios previdenciais, de acordo com nota técnica atuarial.
As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade com os critérios
aprovados pela PREVIC e estão representadas por:
Provisão matemática de benefícios concedidos – Consiste no valor atual dos benefícios
pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do benefício.
Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às contribuições individuais
dos participantes acrescidas das contribuições correspondentes às patrocinadoras.

PREVUNISUL | Plano UnisulPrev
www.prevunisul.com.br

50

DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas
1 - Provisões Matemáticas
1.1 - Benefícios Concedidos
Benefício Definido
Valor Atual Benefícios Futuros Programados
Valor Atual Benefícios Futuros Não Programados
1.2 - Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas - Parcela Constituída Participante
1.3 - (-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Assistidos
2 - Equilíbrio Técnico
2.3 - Déficit Técnico Acumulado

2.021

2.020

112.115
124.755
111.931
111.931
102.223
9.708
14.818
14.818
14.818
(1.994)
(1.994)
(16.139)
(16.139)

115.438
121.125
104.555
104.555
104.555
0
18.551
18.551
18.551
(1.981)
(1.981)
(9.517)
(9.517)

Vide Nota 3.1 – sobre a reclassificação dos valores do exercício atual e anterior.

3.8 – EQUILÍBRIO TÉCNICO
Reserva de Contingência: Conforme define a Resolução CNPC nº 30/2018, registra o
excedente patrimonial em relação aos compromissos totais, até o limite de 25% x Provisão
Matemática ou [10% + (1% x duração passivo)] x Provisão Matemática, o que for menor, de
acordo com cada plano.
Reserva Especial para Revisão do Plano: Registra o valor do superávit técnico do plano de
benefício que exceder ao valor da reserva de contingência.
Déficit Técnico Acumulado representa a insuficiência patrimonial em relação aos
compromissos totais do Plano de benefícios.
Em 31 de dezembro a rubrica apresenta os seguintes saldos:

EQUILÍBRIO TÉCNICO
Resultados Realizados
Reserva de Contingência – [A]
Reserva Especial para Revisão do Plano – [A]
(-) Déficit Técnico Acumulado – [B]
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2.021

Em Reais Mil
2.020

824
18
(28.418)
(27.576)

286
(9.517)
(9.231)
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[A] - UNIPREV
A situação atuarial do Plano de Benefícios e Custeio UNIPREV, administrado pela PREVUNISUL,
avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses
atuariais, apresentou, em 31/12/2021 e 31/12/2020, resultado técnico superavitário.

[B] - UNISULPREV
A situação atuarial do Plano de Benefícios e Custeio UNISULPREV, administrado pela
PREVUNISUL, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de financiamento
atuarial e hipóteses atuariais, apresentou, em 31/12/2021 E 31/12/2020, resultado deficitário
de R$ 28.418 mil e R$ 9.517 mil, respectivamente.
Destacamos também, que o resultado deficitário do exercício de 2021 decorre basicamente
da manutenção de déficits apurados nos exercícios anteriores e agravados pela baixa
rentabilidade de seus ativos em relação meta atuarial, pela redução na taxa real de juros e
pela inobservância de eventos esperados.

3.9- FUNDOS
Os Fundos de característica Previdencial, estão classificados em 3 grupos distintos, quais
sejam?

1 - Cancelados Desligados Patrocinadora
Fundo formado pelo somatório dos saldos de conta de ex-participantes que foram
cancelados do Plano e que se desligaram da
Patrocinadora, mas que até agora não optaram por nenhum dos Institutos previsto no
Plano.

2 - Cancelados Não Desligados Patrocinadora
Fundo formado pelo somatório dos saldos de conta de ex-participantes que foram
cancelados do Plano e que ainda possuem vínculo com
a Patrocinadora.
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3 - Reversão Encargos de Contribuição de Risco Patrocinadora
Fundo decorrente do montante no Patrimônio para Cobertura do Plano, relativo às Provisões
Matemáticas de Benefícios a Conceder que estavam estruturados na modalidade de
benefício definido no exercício de 2010, ou seja, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por
Morte de Ativo, mas que foram transformados em benefícios estruturados na modalidade
de contribuição variável, tendo em vista a terceirização dos seus encargos atuariais junto a
companhia seguradora. Esse montante fora constituído com contribuições exclusivas das
Patrocinadoras desde o início de funcionamento do Plano até o momento da referida
terceirização, e terá como objetivo custear somente a Contribuição Normal de Risco de
responsabilidade das Patrocinadoras, conforme previsto no Regulamento do Plano.

FUNDOS PREVIDENCIAIS
Cancelados e Desligados da Patrocinadora
Cancelados e Não Desligados da Patrocinadora
Reversão Encargos Contribuição de Risco Patrocinadora

2.021

Em Reais Mil
2.020

268
295
3.741
4.304

335
371
4.372
5.078

O Fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de receita
e custeio e as despesas do Plano de Gestão Administrativa. Desde a constituição da
Entidade, os valores arrecadados a título de custeio do Plano de Gestão Administrativa
foram insuficientes para a cobertura dos gastos necessários à manutenção da atividade
administrativa, havendo suporte financeiro através de adiantamentos da patrocinadora
UNISUL. No exercício social de 2021, houve um aporte para recomposição na ordem de R$
4.759 mil.

4 – FATOS RELEVANTES
A PREVUNISUL monitora o impacto da conclusão da transferência de mantença da UNISUL
para o grupo ANIMA, concluída em 21/01/2021.
A Fundação Unisul é a principal patrocinadora dos planos de previdência geridos pela
PREVUNISUL.
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Com essa operação grande parte dos colaboradores da Unisul foram transferidos, por
sucessão trabalhista, para o grupo adquirente, podendo os participantes dos planos
previdenciários, que foram transferidos, exercerem os institutos previstos nos regulamentos
dos respectivos planos, conforme manifestação da PREVIC em consulta formulada pela
PREVUNISUL. Com isso estima-se uma grande demanda pelo instituto do resgate.
Ainda não foi possível dimensionar os impactos que estas operações poderão causar, visto
que depende de fatores externos. Contudo, aguarda-se com expectativa a manifestação da
ANIMA acerca da possibilidade de sua integração como patrocinadora do plano UNIPREV,
juntando-se as demais patrocinadoras: UNISUL, FAEPESUL e PREVUNISUL.

5 – FATOS SUBSEQUENTES
Em 22/02/2022 foi firmado entre as partes FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA
CATARINA e a SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVUNISUL o Aditivo de
n.º 3 ao Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida de Saldamento de Plano com
Garantia Real. O saldo foi recalculado com base no mês de agosto/21, ocasião em que houve
o último aporte no valor de R$ 20.000.000,00, resultando assim, num saldo devedor de R$
22.527.187,40 que deverá ser corrigido pela variação mensal do INPC mais juros atuariais
de 5,3% ao ano. As novas parcelas são de R$ 188.580,65, com vencimento inicial a partir do
mês de setembro de 2021 até fevereiro de 2037, conforme parecer atuarial e devidamente
corrigidas pela variação mensal do INPC.

Tubarão (SC), 31 de dezembro de 2021

TARCÍSIO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Superintendente
CPF 003.729.219-65
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JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 070.626.059-72

CLEIRE BUSTO GUIMARÃES DOS SANTOS
Técnico Contábil CRC/SP 20.670/O-2
CPF 099.042.802-82
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PARECER DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 31/12/2021
PLANO DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO UNISULPREV
CNPB: 1997.0022-56
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR– PREVUNISUL

1 OBJETIVO
Este Parecer da Avaliação Atuarial tem a finalidade de apurar o resultado financeiroatuarial em 31/12/2021 e dimensionar as Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios e
Custeio UNISULPREV, administrado pela Entidade Fechada de Previdência Complementar
PREVUNISUL. Com base em tais informações e no patrimônio para cobertura do plano
informado pela Entidade, foi apurado o resultado técnico do plano.
O Plano UNISULPREV passou por uma alteração regulamentar no exercício de 2010, ocasião
em que teve seus benefícios saldados, esta alteração foi aprovada pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - Previc em 22/12/2010. Desta maneira, esta
Avaliação Atuarial considera as regras de saldamento dispostas no Capítulo XV do
Regulamento do Plano UNISULPREV.
Complementarmente, é avaliada a rentabilidade dos recursos garantidores das Provisões
Matemáticas e os resultados do Plano de Gestão Administrativa, bem como são apresentadas
as hipóteses adotadas nesta avaliação e que passarão a vigorar a partir do 01/04/2022. Para
tanto, estão sendo considerados os parâmetros técnico-atuariais mínimos estabelecidos
pela Resolução CNPC n° 30, de 10/10/2018 e Instrução Previc nº 33, de 23/10/2020.
Assim, os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste documento
baseiam-se em levantamento estatístico dos dados cadastrais da população abrangida,
considerando suas características financeiras e demográficas, bem como hipóteses
financeiras e atuariais, e também na legislação pertinente, que devem ser objeto de análise
e estudo dos Instituidores e da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC.
Apresentam-se a seguir as definições e formas de recebimento dos benefícios oferecidos
pelo Plano UNISULPREV:
• Benefício Saldado de Aposentadoria Normal
• Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada
• Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez
• Benefício Saldado de Pensão por Morte
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2 BASE CADASTRAL
As informações referentes aos participantes ativos, assistidos e pensionistas para a Avaliação
Atuarial, nos foram recepcionadas pela equipe atuarial da Data A em arquivos nos formatos
“.xlsx”, com data-base em 31/12/2021, e foram objeto de análise e testes de consistências.
Os resumos dos resultados dos testes realizados na base cadastral estão descritos abaixo.
A base cadastral foi fornecida, no layout solicitado, em arquivos eletrônicos. Sobre
as informações disponibilizadas, foram feitas as devidas validações e consistências,
comparativamente à base cadastral. Tal teste comparou-se as bases de julho/2020 com
a dezembro/21, permitindo que os dados cadastrais fossem considerados válidos para
a presente avaliação atuarial. Foram também utilizadas para a presente avaliação as
informações contábeis referentes ao mesmo período.
Analisando as informações encaminhadas se verificou que o Plano de Benefícios UNISULPREV
possui em seu cadastro 19 participantes ativos, 103 aposentados e 23 pensionistas.
Salientamos que os indivíduos com a situação “cancelado” não foram considerados para
apuração das médias apresentadas no quadro de estatísticas abaixo:
Tabela 1: Informações gerais apenas sobre os parƟĐŝpantes aƟvos

Item
Nº de pĂƌƟĐŝpantes
Média idade atual (anos)
Média idade de aposentadoria (anos)
Média tempo de espera para aposentadoria
ĞŶĞİĐio saldado médio

DEZ/2021
19
54
57

3,1
R$ 3.562,16

JUL/2020
42
53,88
57
3,12
R$
2.443,25

Variação
-25
-

+ 45,80%

Tabela 2: Informações gerais sobre aposentados e pensionistas

Item
Aposentadoria normal
Nº de aposentados
Idade média (anos)
ĞŶĞİĐio médio
Aposentadoria por invalidez
Nº de aposentados
Idade média (anos)
ĞŶĞİĐio médio
Pensionistas
Nº de pensões
Nº de pensionistas
ĞŶĞİĐio médio por pensão
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DEZ/2021

JUL/2020

Variação

91
69,44
R$ 6.630,23

-3
11,05%

15
66,4
R$ 700,06

14
65,29
R$ 683,39

+1
2,44%

23

25
R$ 2.367,47

-2
-3,92%

88
69,79
R$ 7.362,69

73,17
R$ 2.278,07
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3 HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS
As hipóteses atuariais podem ser classificadas como Biométricas, Demográficas, Econômicas
e Financeiras. Conforme determina o Art. 3º da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro
de 2018, as hipóteses devem estar adequadas às características da massa de participantes
e assistidos, patrocinadores e instituidores, bem como o plano de benefícios de caráter
previdenciário.
Neste contexto, as hipóteses atuariais foram analisadas e recomendadas pelo atuário do
plano, por meio de Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais 02/2020, realizado
em setembro de 2020, obedecendo às normas legais vigentes.
Pela conclusão do estudo, a Diretoria Executiva, juntamente com o Conselho Deliberativo
da EFPC, aprovou a adoção das seguintes hipóteses para a avaliação atuarial de 31/12/2021
e vigência a partir de 01/04/2022:
Tabela 3: HipótesesĮnanĐeiras vigentes na avaliação atuarial 2021

Hipóteses Įnanceiras
Taxa real de juros
Fator de Determinação
de CapĂĐŝdade
BeneİĐios

Indexador do Plano

Descrição/Valor
5,12 a.a.
98,44%
INPC-IBGE

Tabela 4: Hipóteses biométriĐas vigentes na avaliação atuarial 2020

Hipóteses biométricas

Descrição/Valor

Tábua de Mortalidade
Geral

AT 2000 Feminina (suavizada em 10%)

Tábua de Mortalidade
de Inválidos

AT 2000 Feminina (suavizada em 10%)

Tábua de Entrada
Invalidez
RotaƟvidade
Composição familiar
de provisões sob BaC
Composição familiar
de provisões sob BC
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Álvaro Vindas
5% a.a.
67,25% de ĐhanĐes de ter um dependente vitalíĐio e que
as idades do parƟĐŝpante masĐulino será 3 anos mais
velho do seu dependente e o parƟĐŝpante feminino será
2 anos mais jovem

Família real
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4 PLANO DE CUSTEIO VIGENTE
O fechamento do Plano UNISULPREV em conjunto com o seu saldamento, que se deu
através da aprovação do Regulamento em 22/12/2010 pela PREVIC, foi uma medida adotada
pela Entidade, em conjunto com a Patrocinadora, para que o Plano voltasse a apresentar
equilíbrio financeiro-atuarial, a fim de tornar sua manutenção a longo prazo possível frente
aos compromissos assumidos junto aos participantes e patrocinadora.
Igualmente, visava eliminar problemas estruturais responsáveis pelo déficit técnico até
aquele momento registrado, imunizar o Plano contra possíveis déficits decorrentes de
variações salariais acima do previsto, preservar o direito adquirido pelos participantes
assistidos e pensionistas, e assegurar aos participantes ativos a transformação dos seus
direitos proporcionais em direitos acumulados, observando as regras existentes no
Regulamento.
A partir da última alteração regulamentar do Plano UNISULPREV, foram interrompidas as
contribuições previstas nos artigos 54 e 55, sendo instituída a contribuição extraordinária
para cobertura de insuficiência patrimonial como garantia das Provisões Matemáticas de
Saldamento, conforme artigos 67 e 68 do Regulamento.
Portanto, após o saldamento, as contribuições extraordinárias, em termos qualitativos,
assim ficaram distribuídas:
• Contribuição Extraordinária de Serviço Passado – Patrocinadora;
• Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado) – Patrocinadora; e
• Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado) – Participantes.
Apesar da estrutura de custeio extraordinária implantada quando do saldamento do Plano,
a patrocinadora veio a ser inadimplente em diversas parcelas das contribuições devidas.
A partir desta situação foram instituídas no exercício de 2013 mais duas contribuições
extraordinárias para a Patrocinadora, através do contrato firmado com a entidade, cuja sua
descrição segue abaixo:
• Contribuição Extraordinária de Serviço Passado, relativo ao contrato de novação; e
• Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado), relativo ao contrato de
novação.
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Nem todas as Contribuições Extraordinárias foram honradas pela Patrocinadora, tanto em
seu valor integral, como em seu valor parcial, em relação aos encargos extras do Plano
assumidos por ela perante a Entidade administradora.
Desta forma, mais uma vez, a regularização dos débitos passou a ser iminente para garantir
o equilíbrio do Plano UNISULPREV, pois os valores não vertidos para ele representavam em
31/12/2015 aproximadamente R$ 22 milhões.
Diante disto, a regularização da situação de inadimplência da Patrocinadora com o Plano/
Entidade ficou acertada em reunião realizada com a PREVIC em 16/03/2016.
Foi estabelecido que a Patrocinadora assumiria o equacionamento das referidas parcelas
inadimplentes, além de qualquer déficit que venha a ser registrado no Plano, por meio de
um contrato de confissão de dívida.
Pelo contrato de confissão de dívida, acordado em abril/2016, a Patrocinadora reconheceu o
déficit do Plano de R$ 9.880.428,26 e a provisão matemática a constituir de R$ 59.193.991,30,
resultando em um total equacionado de R$ 69.074.419,56, posicionado em dezembro/2015.
O equacionando do valor de R$ 69.074.419,56 ficou definido pelo pagamento postecipado
das prestações mensais de R$ 543.611,52, calculadas com base:
• na taxa real de juros de 4,50% a.a.(meta atuarial na época);
• por um prazo de 191 meses (duração do passivo arredondada x 1,5);
• taxa de carregamento administrativo de 7,3% a.m.; e
• sistema “Price” de amortização.
Considerando que os pagamentos teriam início em abril de 2016, a atualização do valor do
principal para esta data resultou em uma prestação mensal inicial R$ 548.973,87.
A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido contrato até o mês
de janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente com o pagamento das parcelas de nº
11 ao nº 32 do contrato de dívida firmado com a PREVUNISUL, realizando, em alguns meses,
pagamentos parciais das parcelas 28 e 33.
A Previc encaminhou o Ofício nº 3198/2018, que foi recepcionado pela PREVUNISUL no
dia 06 de novembro de 2018, exigindo medidas a serem adotadas pelas instâncias de
governança da EFPC com o fim de regularizar as pendências financeiras da Patrocinadora,
para evitar a decretação do regime especial de liquidação do plano.
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Em resposta ao Ofício, A PREVUNISUL informou que procedeu com a cobrança judicial das
parcelas vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, totalizando o valor de R$ 17.193.539,48,
atualizado em 31/03/2019. Deste montante, R$ 2.448.114,90 é referente a multas e juros
por atrasos, e servirão para compor o Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido
ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58.
A Data A foi acionada pela PREVUNISUL para realizar estudo que identifique as possibilidades
de redução do valor das parcelas futuras do financiamento, em atendimento à solicitação
da Patrocinadora. Para isso, a Data A analisou a legislação vigente e apresentou o Parecer
Atuarial Renegociação da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado em
11/04/2019, com a sugestão de novas parcelas.
Pelo citado Parecer foi apresentado o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53 que
deduzido do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um saldo devedor
remanescente de R$ 67.413.248,95 em 31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao
saldo remanescente, sendo o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial.
A solução para a redução das parcelas foi considerar níveis contributivos crescentes, de
forma a repor gradativamente o patrimônio do Plano na medida que este for consumido
pelo pagamento dos benefícios. O valor mínimo inicial das parcelas é de R$ 268.250,00,
com um prazo de 216 meses (correspondente a 18 anos), conforme demonstra a tabela a
seguir:
Tabela 5: RenegoĐiação da dívida vigente

Renegociação da Dívida - Parcelas Crescentes
Parâmetros
Taxa Carregamento Adm.:
Taxa Real de Juros Anual:
Valor Dívida PatroĐŝnadora Líquido Valor Ajuizado (dez/18):
Prazo em Meses FinanĐŝamento:
Prestações

7,30%
5,50%
67.413.248,95
216

1º Prestação Mensal Bruta (1º ao 12º mês):

268.250,00

2º Prestação Mensal Bruta (13º ao 24º mês):

321.900,00

3º Prestação Mensal Bruta (25º ao 36º mês):

375.550,00

4º Prestação Mensal Bruta (37º mês ao 48º mês):

429.200,00

5º Prestação Mensal Bruta ;ĂƉĂƌƟr do 49º mês):
Intervalo de tempo
Data IniĐŝĂl do ParĐelamento:
Data Final do ParĐelamento:

603.453,96
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O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato de Confissão de
Dívida vigente, considerando o acordo de refinanciamento entre a UNISUL e Prevunisul.
Sobre a provisão matemática a constituir de responsabilidade dos Assistidos, estes continuam
com a obrigação de verterem ao Plano a Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit
Equacionado), cujo valor presente verificado em 31/12/2021 corresponde à R$ 23.986,68.
Os assistidos vêm realizando as contribuições extraordinárias regularmente para o Plano,
registrando um saldo a amortizar em 31/12/2021 de R$ 1.993.939,62.

5 PROVISÕES MATEMÁTICAS NA DATA BASE DOS DADOS
Apresentamos a seguir o detalhamento das obrigações do Plano de Benefícios e Custeio
UNISULPREV com relação aos participantes em 31/12/2021, considerando as regras
dispostas no Regulamento do Plano, a metodologia de cálculo interpretada pela Nota
Técnica Atuarial e as hipóteses adotadas conforme item 3 deste Parecer Atuarial.
Ainda, segue no Anexo I, o detalhamento das Provisões Matemáticas, do Patrimônio de
Cobertura do Plano, dos Resultados Realizados e Fundos Previdencial e Administrativo.
As Provisões Matemáticas apuradas na Avaliação Atuarial de 2021 totalizam um valor de
R$ 124.755.330,41, que comparadas aos valores apurados na Avaliação Atuarial anterior
no valor de R$ 123.105.363,57, apresentam um aumento de 1,34% que corresponde à R$
1.649.966,84.
A provisão matemática a constituir em 31/12/2021 foi zerada em razão da nova regra de
contabilização da Instrução Previc que determinou que as dívidas da patrocinadora fossem
contabilizadas como “Contas a Receber” no Ativo.
A provisão matemática a constituir de R$ 1.993.939,62 corresponde ao valor de serviço
passado (saldamento) que está sendo equacionado pelos assistidos.
A patrocinadora efetuou aporte de R$ 20.000.000,00 em Agosto/2021 para amortizar a
divída.

6 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Em face da extinção das contribuições ordinárias, tem-se como fonte de custeio
administrativo a contribuição relativa à Taxa de Carregamento Administrativo sobre os
benefícios concedidos e sobre todas as contribuições extraordinárias resultando em um
percentual mensal de 7,30%.

PREVUNISUL | Plano UnisulPrev
www.prevunisul.com.br

62

O Plano também adota uma taxa administrativa sobre o seu patrimônio, sendo deduzida
da rentabilidade da contabilidade.

7 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
A situação atuarial do Plano de Benefícios e Custeio UNISULPREV, administrado pela
PrevUnisul, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial
e hipóteses atuariais, apresentou, em 31/12/2021, resultado deficitário em R$ 16.139.477,87.
Considerando o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC Nº 33, DE 23 DE OUTUBRO DE
2020, o déficit a ser equacionado, observada a situação econômica, financeira e atual do
Plano, deverá ser aquele que ultrapassar o limite apurado pela seguinte formulação: 1% x
(duração do passivo em anos – 4) x Provisão Matemática.
A Provisão Matemática é resultante das provisões de benefícios estruturados na modalidade
de benéfico definido, subtraída das provisões matemáticas a constituir.
Desta forma, para o Plano UNISULPREV, o referido limite resulta em:
R$ 9.780.817,90 = [1% x (11,84 – 4) x R$ 124.755.330,41].
Conforme observado, o déficit técnico observado foi superior ao limite de equacionamento.
Então, conforme previsto na Instrução PREVIC nº 33/2020, a Entidade deverá elaborar um
de plano de equacionamento de déficit, o ajuste positivo ou negativo pela precificação dos
ativos calculada através do sistema VENTURO e apurar o Equilíbrio Técnico Ajustado.
O ajuste de precificação do ativo da UnisulPrev resultou em um ajuste positivo de R$
1.343.011,88.
Resultando ainda em um déficit acima do limite no equilíbrio técnico ajustado no plano.

Equilíbrio Técnico Acumulado
Ajuste de Precificação
Equilíbrio Técnico Ajustado

(16.139.477,87)
1.343.011,88
(14.796.465,99)

Limite de déficit

9.780.817,90

Déficit Técnico Ajustado

5.015.648,09
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Considerando que o Deficit Técnico ajustado restou acima do limite técnico, deverá ser
elaborado e aprovado um plano de equacionamento de déficit até o final do exercício
subsequente da sua apuração. O prazo para o equacionamento será de uma vez e meia a
duração do plano.
A duração do plano, calculado no sistema Venturo da Previc em 31/12/2021 é de 11,42 anos.
Informamos ainda que o resultado deficitário do exercício de 2021 decorre principalmente
pela manutenção de déficits apurados nos exercícios anteriores agravados pelo fato da
rentabilidade dos ativos do plano ter sido inferior à meta atuarial, pela redução na taxa real
de juros e pela inobservância de eventos esperados.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na qualidade de atuários do Plano de Benefícios e Custeio da UNISUL, CNPB: 1997.0022-56,
administrado pela PrevUnisul, concluímos que foi apurado um déficit técnico ajustado na
avaliação atuarial de 2021 no valor de R$ 14.796.465,99 e como o valor apurado resta superior
ao Limite de Déficit Técnico de R$ 9.780.817,90, será necessário um novo equacionamento,
sendo que o valor mínimo a ser equacionado é de R$ 5.015.648,09.
O Plano de Equacionamento do Déficit será elaborado até o final do exercício subsequente
ao do Déficit apurado, no caso, no exercício de 2022.
Florianópolis, 08 de abril de 2022.
Claudia Campestrini Pinto

Priscila Portal

Atuário MIBA nº 887

Atuária MIBA nº 2654

Data A Soluções em Previdência

Data A Soluções em Previdência
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Tabela 6: Provisões MatemáƟĐĂs, fundos e resultados em 31/12/2021

Conta
2.03.00.00.00.00.00.00

PATRIMÔNIO SOCIAL

Descrição

Valor (R$)
120.755.445,50

2.03.01.00.00.00.00.00

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

108.615.852,54

2.03.01.01.00.00.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

124.755.330,41

2.03.01.01.01.00.00.00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

111.930.822,41

2.03.01.01.01.02.00.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

111.930.822,41

2.03.01.01.01.02.01.00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

102.223.426,53

2.03.01.01.01.02.02.00

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos

2.03.01.01.02.00.00.00

BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.03.01.01.02.02.00.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

2.03.01.01.03.00.00.00

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

2.03.01.01.03.02.00.00

(-) Equacionamento de déficit a integralizar

2.03.01.01.03.02.01.00

(-) Patrocinador

2.03.01.01.03.02.02.00

(-) Assistidos

2.03.01.02.00.00.00.00

EQUILÍBRIO TÉCNICO

(16.139.477,87)

2.03.01.02.01.00.00.00

RESULTADOS REALIZADOS

(16.139.477,87)

2.03.01.02.01.02.00.00

(-) Déficit Técnico Acumulado

(16.139.477,87)

2.03.02.00.00.00.00.00

FUNDOS

12.139.592,96

9.707.395,88
14.818.447,62
14.818.447,62
(1.993.939,62)
(1.993.939,62)
(1.993.939,62)

Fundos Previdenciais

3.499.571,57

2.03.02.02.00.00.00.00

Fundos Administrativos

8.640.021,39

2.03.02.02.02.00.00.00

Participação no fundo administrativo PGA

8.640.021,39
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Ênfase
ͳǤ   ͑͵ǤʹȏͳȐȂǡ 
Ù  Ǥ͑͵ͳʹͲȀͲͺȀʹͲʹͲǦ ǡ 
   Àǣ ǲEm função das determinações contidas na IN n.º 31 de
20/08/2020, em seu artigo de n.º 22, a qual estabeleceu a reclassificação dos valores
existentes na rubrica de Provisões Matemáticas à Constituir, relativo a Déficit Técnico
Equacionado, a Entidade providenciou a referida reclassificação para o Grupo de Contas de
Realizável da Gestão Previdencial. Como consequência e para dar leitura e comparabilidade
nas Demonstrações Contábeis, também estamos reclassificando os valores do exercício de
2.020. A Patrocinadora UNISUL e a PREVUNISUL firmaram contrato no sentido de
equacionamento dos déficits do plano UNISULPREV, registrados na conta – Déficit
Equacionado. A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido
contrato até o mês de janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente com o pagamento
das parcelas de nº 11 ao nº 32 do contrato de dívida, realizando, em alguns meses,
pagamentos parciais das parcelas 28 e 33. A PREVUNISUL procedeu com a cobrança
judicial das parcelas vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, totalizando o valor de R$
17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. Deste montante, R$ 2.448.114,90 é referente a
multas e juros por atrasos, e servirão para compor o Fundo Administrativo da Entidade. O
valor líquido ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58. Além disso, foi realizado um estudo
atuarial para identificar as possibilidades de redução do valor das parcelas futuras do
financiamento, em atendimento à solicitação da Patrocinadora. O Parecer Atuarial
Renegociação da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado em 11/04/2019,
apresentou o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53, que deduzido do valor líquido
ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um saldo devedor remanescente de R$
67.413.248,95 em 31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente,
sendo o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial. O Parecer Atuarial
recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato de Confissão de Dívida vigente,
considerando o acordo de refinanciamento entre a UNISUL e PREVUNISUL”.  
  Ǥ 

ʹǤ             ǡ
  ͑ͶǦA PREVUNISUL monitora o impacto da conclusão da
transferência de mantença da UNISUL para o grupo ANIMA, concluída em 21/01/2021. A
Fundação Unisul é a principal patrocinadora dos planos de previdência geridos pela
PREVUNISUL. Com essa operação grande parte dos colaboradores da Unisul foram
transferidos, por sucessão trabalhista, para o grupo adquirente, podendo os participantes
dos planos previdenciários, que foram transferidos, exercerem os institutos previstos nos
regulamentos dos respectivos planos, conforme manifestação da PREVIC em consulta
formulada pela PREVUNISUL. Com isso estima-se uma grande demanda pelo instituto do
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resgate. Ainda não foi possível dimensionar os impactos que estas operações poderão
causar, visto que depende de fatores externos. Contudo, aguarda-se com expectativa a
manifestação da ANIMA acerca da possibilidade de sua integração como patrocinadora do
plano Uniprev, juntando-se as demais patrocinadoras: UNISUL, FAEPESUL e PREVUNISUL. 

3.           ͑ ͵  
  Àǡ  ͑ͷǦ
Em 22/02/2022, foi firmado entre as partes FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA
CATARINA e a SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVUNISUL o aditivo de
n° 3 ao Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida de Saldamento de Plano com
Garantia Real. O saldo foi recalculado com base no mês de agosto/2021, ocasião em que
houve o último aporte no valor de R$ 20.000.000,00, resultado assim, num saldo devedor de
R$ 22.527.187,40, que deverá ser corrigido pela variação mensal do INPC mais juros
atuariais de 5,3% ao ano. As novas parcelas são de R$ 188.580,65, com vencimento inicial a
partir do mês de setembro de 2021 até fevereiro de 2037, conforme parecer atuarial e
também devidamente corrigidas pela variação mensal do INPC.      
 Ǥ
Outros Assuntos
Valores Correspondentes ao exercício de 2020
 Ù    À   ͵ͳ    ʹͲʹͲǡ
  ǡ×ǡ×
      ǡ   ͵ͳ    ʹͲʹͳǡ    
  ²ǣ Base para opinião com ressalva: A Entidade registrou despesas
administrativas na conta Intangível em exercícios anteriores, cujo saldo em 31 de dezembro
de 2020 era de R$ 498 mil (R$ 460 mil em 31 de dezembro de 2019), as quais deveriam ter
sido apropriadas em contrapartida das contas de resultado, em atendimento ao regime de
competência, ocasionando, dessa forma, um efeito negativo não reconhecido neste
montante no Patrimônio Social da Entidade. Ênfase:       
  ͑ ǤͳǤͳ Ȃ      ǡ      
  ÀǣǲA Patrocinadora UNISUL e a PREVUNISUL firmaram
contrato no sentido de equacionamento dos déficits do plano UNISULPREV, registrados na
conta Provisão Matemática a Constituir – Déficit Equacionado. A patrocinadora honrou
com os pagamentos das parcelas do referido contrato até o mês de janeiro/2017. Contudo,
permaneceu inadimplente com o pagamento das parcelas de nº 11 ao nº 32 do contrato de
dívida, realizando, em alguns meses, pagamentos parciais das parcelas 28 e 33. A
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PREVUNISUL procedeu com a cobrança judicial das parcelas vencidas e não pagas de nº 11
à nº 32, totalizando o valor de R$ 17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. Deste
montante, R$ 2.448.114,90 é referente a multas e juros por atrasos, e servirão para compor
o Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido ajuizado corresponde à R$
14.745.424,58. Além disso, foi realizado um estudo atuarial para identificar as
possibilidades de redução do valor das parcelas futuras do financiamento, em atendimento
à solicitação da Patrocinadora. O Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da
Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado em 11/04/2019, apresentou o valor total da
dívida de R$ 82.158.673,53, que deduzido do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58,
resultou em um saldo devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 em 31/03/2019. O
reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente, sendo o valor ajuizado com cobrança
a ser acordada na esfera judicial. O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o
aditivo do Contrato de Confissão de Dívida vigente, considerando o acordo de
refinanciamento entre a UNISUL e PrevUnisul.ǳ         
ǤʹǤ  
 ǡ  ͑ͻǦA PREVUNISUL monitora o impacto
da conclusão da transferência de mantença da UNISUL para o grupo ANIMA, concluída em
21/01/2021. A Fundação Unisul é a principal patrocinadora dos planos de previdência
geridos pela PREVUNISUL. Com essa operação grande parte dos colaboradores da Unisul
foram transferidos, por sucessão trabalhista, para o grupo adquirente, podendo os
participantes dos planos previdenciários, que foram transferidos, exercerem os institutos
previstos nos regulamentos dos respectivos planos, conforme manifestação da PREVIC em
consulta formulada pela PREVUNISUL. Com isso estima-se uma grande demanda pelo
instituto do resgate. Ainda não foi possível dimensionar os impactos que estas operações
poderão causar, visto que depende de fatores externos. Contudo, aguarda-se com
expectativa a manifestação da ANIMA acerca da possibilidade de sua integração como
patrocinadora do plano Uniprev, juntando-se as demais patrocinadoras: UNISUL,
FAEPESUL e PREVUNISUL.    Ǥ

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor
    Entidade ±     Ù 
× Ǥ
     Ù      × 
     
×Ǥ
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   Ù ǡ±
× ǡ²Ǧǡ ×ǡ
ǡ     Ù      
ǡǡ Ǥǡ
ǡ   ×
 ǡ  Ǥ 
Ǥ

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis
   ±         
Ù     
             
Ù      ǡ   
Ǥ
    Ù ǡ    ±  
       Entidade  ǡ ǡ 
 ǡ              
  Ù ǡ  
   Entidade    Ùǡ     
        ÙǤ   
Entidade     
 Ù Ǥ

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
          Ù ǡ
 ǡ  ǡ 
   ǡ   ×      Ǥ 
±Àǡ 
               
 Ù  Ǥ  Ù     
        ǡ    ǡ
  ǡ      ǡ   Ù  Ø  
 Ù Ǥ
   
 ǡ          
Ǥ±ǣ 
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CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 87/2022
PARECER SOBRE AS HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E
FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PLANO UNIPREV

Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade de Previdência Complementar PrevUnisul,
em reunião ordinária realizada em 30 de março de 2022, conforme consta na Ata CF nº
66/2022, no cumprimento de suas atribuições estatutárias e após análise do Estudo
Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais nº 04/2020, emitido pela consultoria
atuarial – Data A, para aplicação no exercício de 2022, manifestam que o documento está
adequado aos requerimentos legais e em conformidade com o estabelecido na legislação
e prazos vigentes, APROVANDO o estudo e encaminhando para deliberação do Conselho
Deliberativo.

Tubarão (SC), 30 de março de 2022.

Sociedade de Previdência Complementar Prevunisul
Rua Vigário José Poggel, 500 – sala 103 - Bairro Dehon - Tubarão/SC – CEP: 88.704-240 - Tel (48) 3622.2113
contato@prevunisul.com.br - www.prevunisul.com.br – Facebook: @prevunisul
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CONSELHO DELIBERATIVO

PARECER DE APROVAÇÃO Nº 55/2022

PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PARECER DA AUDITORIA
INDEPENDENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Os membros do Conselho Deliberativo da Sociedade de Previdência Complementar
PREVUNISUL, em reunião ordinária realizada em 30 de março de 2022, conforme consta na
Ata nº 102/2022 do Conselho Deliberativo, no cumprimento de suas atribuições
estatutárias e, após análise das Demonstrações Contábeis e do Parecer da Auditoria
Independente, referente ao exercício findo de 2021 e, com base no Parecer nº 87/2022 do
Conselho Fiscal, desta data, manifestam-se pela sua APROVAÇÃO.

Tubarão (SC), 30 de março de 2022.

ALEX SANDRO SOTERO ISIDORO
Presidente do Conselho Deliberativo

Sociedade de Previdência Complementar Prevunisul
Rua Vigário José Poggel, 500 – sala 103 - Bairro Dehon - Tubarão/SC – CEP: 88.704-240 - Tel (48) 3622.2113
contato@prevunisul.com.br - www.prevunisul.com.br – Facebook: @prevunisul
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