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O Conselho Deliberativo é responsável pela definição da Política de

Administração da Capef e de seu Plano de Benefícios, sendo

composto por seis membros: três indicados pelo patrocinador

fundador e três eleitos pelos participantes. 

Estrutura de
Governança
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Composição atual
do Conselho
Deliberativo da
Capef
Em novembro de 2020, José Andrade Costa assumiu a presidência

do Conselho Deliberativo da Capef. Ele, que ocupava o cargo de

vice-presidente até então, assumiu a posição após a saída de

Henrique Jorge Tinoco de Aguiar.

Indicados (Titulares) Indicados (Suplentes)

Eleitos (Titulares) Eleitos (Suplentes)

José Andrade Costa 

Membro Titular e Presidente desde 11/20

Sérgio Brito Clark 

Membro Titular e vice-Presidente desde 11/20

Gustavo Dórea
Membro Titular desde 11/20

João Robério P. de Messias

Emiliano Estevão
Membro Suplente desde 11/20

Luíz Eduardo M. de Freitas

João Francisco Freitas Peixoto

Lourival Nery dos Santos

Gildete Mesquita Ribeiro

Miguel Nóbrega Neto

Gabriel Fernando Rocha

André Lima Torres
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Henrique Jorge Tinoco de Aguiar
Membro Titular e Presidente até 10/20

Gustavo Dórea
Membro Suplente até 10/20



A crise provocada pela pandemia da Covid-19, iniciada em março de

2020 e que perdurou por todo o ano, impactou diversos setores da

economia e da saúde. As empresas que conseguiram superar os

desafios impostos pela crise tiveram que expandir a sua capacidade

de adaptação.

Durante todo o período da pandemia, o Conselho Deliberativo

intensificou o acompanhamento da gestão da Entidade, realizando

várias reuniões extraordinárias com periodicidade quinzenal, no

intuito de acompanhar o plano de contingência da Capef, adotar

medidas emergenciais para amenizar os impactos da crise e

beneficiar os participantes, além de monitorar os riscos dos

investimentos.

Se reuniu 23 vezes

O CONSELHO
DELIBERATIVO
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11

em 2020. Sendo:

Reuniões 
ordinárias

Reuniões 
extraordinárias

33

Realizações
de 2020



Planejamento Estratégico, , em que foram detalhados os

cenários traçados, identidade organizacional, mapa

estratégico, objetivos e metas corporativas propostas,

modelo de gestão dos resultados e remuneração por

desempenho.

Política de Alçadas de Investimentos da  visando

adequar a política à realidade do mercado e atender as

recomendações da Auditoria realizada pelo Patrocinador

Banco do Nordeste do Brasil – BNB;

Melhorias Emergenciais na Política de Empréstimos.

Sensível aos efeitos provocados pela pandemia, o

Conselho Deliberativo aprovou algumas medidas na

Política de Empréstimos que visaram beneficiar os

Participantes da Entidade.

As mudanças contemplaram a atualização pela inflação

dos valores máximos por faixa etária, a ampliação dos

prazos máximos de contratação de empréstimos em 12

meses (válido apenas para 2020, inclusive repactuação),

bem como um mês adicional de suspensão do

pagamento da prestação do empréstimo para os

contratos com “Suspensão Programada”.

Plano de Contingência da Capef, que obedeceu ao

decreto do Governo do Estado do Ceará no período de

Isolamento Social. 

Plano de Contingência da Capef,

Adoção do modelo de assinatura eletrônica para facilitar

os trâmites de assinaturas dos documentos da Entidade.
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Ao longo do exercício, o Conselho Deliberativo apreciou e deliberou

sobre os seguintes temas:

Política de Alçadas de Investimentos da Capef,

Planejamento Estratégico

Política de Empréstimos.

assinatura eletrônica



Alteração do Estatuto da Capef, que tem como objetivo

possibilitar à Entidade administrar outros planos de

previdência privada, patrocinados ou instituídos. Essa

iniciativa, caso aprovada, permitirá que a Capef ofereça

aos familiares dos Participantes um plano previdenciário

flexível, com cobertura e custos competitivos frente ao

mercado, oportunidade até então exclusiva dos

funcionários dos Patrocinadores.

Alteração do Estatuto da Capef,

Alterações regulamentares do Plano CVI, que na

sequência seguiram para apreciação do Patrocinador e

dos órgãos superiores. Essa proposta, caso se

concretize, é outra conquista a ser celebrada pelos

Participantes, pois traz uma série de melhorias ao Plano,

tornando-o mais flexível e aderente às necessidades do

nosso público.

Alterações regulamentares do Plano CVI,

Código de Ética e Regimento Interno da Comissão de

Ética, visando incluir o tratamento das situações em que

se configure conflito de interesses, bem como

atualização do documento com base nos princípios,

diretrizes fundamentais e obrigações de conduta,

previstas no manual do código de autorregulação em

governança corporativa da Abrapp.

Código de Ética e Regimento Interno da Comissão de 

Ética, 

Resultado do Diagnóstico da LGPD. Com o advento da

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Capef

começou a se preparar para adequação à nova

legislação.
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Resultado do Diagnóstico da LGPD. 



Encontros com Participantes de forma online. Foi criada

uma comissão organizadora que testou com alguns

participantes a interação e a habilidade no uso de

ferramentas digitais. A partir das discussões e definição

de ferramentas mais adequadas ao perfil do público, os

encontros começaram a ser realizados de forma virtual

pelo Zoom e pelo Youtube, a partir de ago/2020.

Principais alterações introduzidas pela Resolução CNPC

nº 37/2020, que dispõe sobre os procedimentos

contábeis das entidades fechadas de previdência

complementar. Na ocasião, foi mostrada a estrutura da

resolução, sínteses dos efeitos da nova classificação dos

títulos, estudos técnicos e obrigações. 

Escolha dos membros da Comissão Eleitoral para eleição

do novo Ouvidor. Com o encerramento do mandato da

ouvidora, Maria Auxiliadora Bezerra, foi realizada a

eleição entre os dias 14 e 25 de setembro de 2020.

Encontros com Participantes de forma online.

Principais alterações introduzidas pela Resolução CNPC 

nº 37/2020,

Novos membros da Comissão de Ética da Capef

Composta por três membros efetivos e dois membros

suplentes, a Comissão entrou no exercício de suas

funções em nov/2020.

Novos membros da Comissão de Ética da Capef.

Alteração no Regimento Interno da Ouvidori, com  o

objetivo de melhorar a redação de alguns dispositivos,

tornando-os mais claros, concisos e objetivos; ratificar a

natureza estatutária da Ouvidoria e a inexistência de

vínculo empregatício entre o Ouvidor e a Capef;

estabelecer a Ouvidoria como canal de denúncia, com

mecanismos de proteção à identidade do denunciante,

conforme recomendação da Auditoria do Patrocinador e

extinguir os dispositivos que atribuem competências

alheias às atividades de uma Ouvidoria.

Alteração no Regimento Interno da Ouvidoria
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membros da Comissão Eleitoral para eleição 

do novo Ouvidor.
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Aprovação da contratação da BDO RCS Auditores

Independentes para realização do trabalho de auditoria

das demonstrações contábeis de 2020 e 2021 da Capef. 

contratação Auditores

Independentes

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da

Capef, elaborada pela consultoria Daryus e revisada pelo

grupo responsável pela adequação da Entidade à nova

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da 

Capef, 

Alteração do regulamento do Plano de Gestão

Administrativa (PGA) da Capef, cujo objetivo é

uniformizar o procedimento de alienação

(venda/doação) e descarte de bens em desuso,

obsoletos, danificados ou com defeitos.

Plano de Gestão

Administrativa (PGA) 

Realização do processo de Recadastramento dos

Participantes Ativos e Assistidos dos Planos BD e CV I

em 2021.

Realização do processo de Recadastramento

em 2021.

Resultado da Auditoria realizada pelo Patrocinador

Banco do Nordeste junto à Capef, no qual foi registrado

que os controles adotados garantem, com razoável

segurança, que as atividades realizadas pela Entidade

estão em conformidade com a Resolução CGPAR nº 09,

de 10/05/2016, tendo sido indicadas oportunidades de

melhoria.

Resultado  da  Auditoria   realizada   pelo   Patrocinador 

Banco do Nordeste

Aprovação da Política de Investimentos dos Planos BD,

CV I e Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2021.

A apresentação da proposta perpassou por cada um dos

Planos, demonstrando a previsão de alocação de

recursos e os limites por segmento de aplicação,

realizada com base em projeções, estudos e debates

realizados no 27º Seminário de Investimentos e

Benefícios. 

Aprovação da Política de Investimentos dos Planos BD,

CV I e Plano de Gestão Administrativa (PGA) 



Aprovação do Orçamento geral da Capef para o

exercício de 2021. Foi apresentada uma proposta, cujo

valor limite para o orçamento das despesas

administrativas para 2021 é 2% inferior ao orçado em

2020, resultado das práticas de economia e de

racionalização permanente das despesas, fomentadas

pelas seguidas gestões da Capef e presentes na própria

cultura interna da empresa. 

Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de

2021, onde foi detalhado todo o cronograma

estabelecido para o exercício referente às atividades da

Auditoria Interna da Capef. 

Teste de estresse de liquidez do Plano BD com as

premissas utilizadas, previstas na Política de

Investimentos, e os resultados da situação de liquidez do

Plano ao longo do tempo obtidos nas simulações. Foi

demonstrado que em nenhuma das hipóteses houve

necessidade adicional de liquidez, evidenciando

adequação do plano com suas obrigações.

Vale ressaltar que os membros do Conselho Deliberativo

acompanham, mensalmente, os relatórios das Demonstrações

Contábeis, Financeiras, Atuariais e Rentabilidades dos

Investimentos dos Planos administrados pela Capef, além do

acompanhamento trimestral da execução das ações estratégicas,

fazendo, oportunamente, recomendações e sugerindo correções.
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Aprovação do Orçamento geral da Capef 

Plano Anual de Auditoria Interna

Teste de estresse de liquidez do Plano BD 

Henrique Jorge Tinoco de Aguiar
Conselheiro Titular e Presidente até 10/2020

José Andrade Costa
Conselheiro Titular e Presidente desde 11/2020

Sérgio Brito Clark
Conselheiro Titular e Vice-Presidente desde 11/2020

Gustavo Dórea
Conselheiro Titular desde 11/2020

 

 

 

João Francisco Freitas Peixoto
Conselheiro Titular Eleito

 

Lourival Nery dos Santos
Conselheiro Titular Eleito

 

Gildete Mesquita Ribeiro
Conselheira Titular Eleita
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