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O Conselho Deliberativo é responsável pela definição da Política de
Administração da Capef e de seus Planos de Benefícios, sendo
composto por seis membros: três indicados pelos seus
patrocinadores e três eleitos pelos participantes. 

Estrutura de
Governança
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Composição atual
do Conselho
Deliberativo da
Capef
Encerrou-se em 31 de outubro, o mandato dos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Capef indicados pelos
patrocinadores. Com isso, a partir de 1º de novembro, os Conselhos
da Entidade passaram a ter uma nova formação.

Indicados (Titulares) Indicados (Suplentes)

Eleitos (Titulares) Eleitos (Suplentes)

José Andrade Costa 
Membro Titular e Presidente

Sérgio Brito Clark 
Membro Titular e vice-Presidente

Gustavo Dórea
Membro Titular

Emiliano Estevão da Paz Portela

Luíz Eduardo M. de Freitas

Emiliano Estevão da Paz Portela

João Francisco Freitas Peixoto

Gabriel Fernando Rocha

Gildete Mesquita Ribeiro

Miguel Nóbrega Neto

-

André Lima Torres
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João Robério P. de Messias

Luiz Abel Amorim de Andrade 
Membro Titular e Presidente

Thiago Alves Nogueira
Membro Titular e vice-Presidente

Hailton José Fortes
Membro Titular

Lívio Tonyatt Barreto da Silva

Luíz Eduardo M. de Freitas

A PARTIR DE 11/21 A PARTIR DE 11/21



Se reuniu 20vezes

O CONSELHO
DELIBERATIVO

12
08

Reuniões 
ordinárias

Reuniões 
extraordinárias

33

Durante 2021 o Conselho Deliberativo intensificou o
acompanhamento da gestão da Entidade, realizando várias reuniões
extraordinárias com periodicidade quinzenal, no intuito de adotar
medidas emergenciais para amenizar os  impactos da pandemia/      
crise  e beneficiar os  participantes, além  de monitorar os riscos 
 dos investimentos.

em 2021. Sendo:

Realizações
de 2021



 elatório da Ouvidoria (anual de 2020) e referentes ao 4º
trimestre de 2020 e do 1º ao 3º trimestre de 2021. O
Ouvidor apresentou os atendimentos realizados no
período, destacando os canais de atendimento utilizados
e os principais assuntos abordados, tais como elogios,
reclamações e as sugestões acatadas.

Relatório das Demonstrações Contábeis, Financeiras e
Atuariais dos Planos da Capef referentes aos meses de
Dez/2020 e de Jan a Nov/2021.21

Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos dos
Planos BD e CV I, referente ao 4º trimestre de 2020, e do
1º ao 3º trimestre de 2021, o qual mostrou que os riscos
de Liquidez, Legal, Operacional e Sistêmico, de ambos os
planos, estão monitorados e controlados

 Aprovação do Plano de Custeio dos Planos BD e CV I
para 2021. A apresentação da proposta teve como
destaque, com relação ao Plano BD, a manutenção da
tabela de contribuições normais de Participantes Ativos.
No que se refere aos Participantes Assistidos, graças aos
bons resultados obtidos mesmo em um cenário
desafiador de pandemia, foi possível a manutenção da
taxa de contribuição extraordinária em 19,20%, menor
nível desde 1986, sem que o equilíbrio atuarial do plano
fosse afetado.

Aprovação do Plano de Custeio dos Planos BD e CV I
para 2021. 
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Ao longo do exercício, o Conselho Deliberativo apreciou e deliberou
sobre os seguintes temas:

Relatório das Demonstrações Contábeis, Financeiras e
Atuariais dos Planos da Capef,

Relatório da Ouvidoria (anual de 2020) e referentes ao
4º trimestre de 2020 e do 1º ao 3º trimestre de 2021. 

Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos dos
Planos BD e CV I, referente ao 4º trimestre de 2020, e do
1º ao 3º trimestre de 2021,

Com relação ao Plano CV I, os números e estudos
indicaram a manutenção das taxas de custeio
administrativo de 4,5% para ativos e de 2,7% de
assistidos e da taxa de solvência 0,7%.



 Recondução do Diretor Presidente. Diante do término
do mandato do Diretor Presidente da Capef, Sr. José
Jurandir Bastos Mesquita (previsto para o dia
28/02/2021), o Presidente do Condel, Sr. José Andrade
Costa, apresentou ofício que manifesta a decisão do
patrocinador, Banco do Nordeste, favorável à
recondução do diretor.

Recondução do Diretor Presidente.

Planejamento Estratégico da Capef para 2021. 
Na apresentação, foram destacados o modelo de gestão
adotado, o mapa estratégico, os objetivos e Resultados
Chaves (OKRs) Corporativos, além do programa de
remuneração por desempenho.

Planejamento Estratégico da Capef para 2021 e 2022.

Atualização do Manual de Contingenciamento de
Processos Judiciais e Administrativos da Capef. Foram
apresentados os objetivos da proposta, que são: ajustar
a redação de alguns de seus dispositivos, aprimorando
alguns conceitos; criar uma conta contábil, para
provisionamento das contingências passivas
relacionadas às ações judiciais cujos processos estão
arquivados, mas ainda acarretam risco à Capef; e ajustar
o prazo para confecção dos relatórios contingenciais.

Atualização do Manual de Contingenciamento de Pro-
cessos Judiciais e Administrativos da Capef.

Acréscimo de dois meses de suspensão aos contratos de
Empréstimos com Suspensão Programada em 2021.
Sensível aos efeitos provocados pela segunda onda da
pandemia da Covid-19, o Condel aprovou essa medida
emergencial na Política de Empréstimos, a fim de
beneficiar os Participantes da Capef.
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Acréscimo de dois meses de suspensão aos contratos
de Empréstimos com Suspensão Programada em 2021.



Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento do Terrorismo.     A proposta da criação
do documento atende ao art. 2º da Instrução Normativa
PREVIC nº 34, de 28/10/2020, que visa estabelecer as
diretrizes para prevenir a utilização de práticas de crime
de lavagem ou de ocultação de bens, direito e valores,
bem como descrever os papéis e responsabilidades,
procedimentos e o comprometimento da alta
administração com a efetividade e melhoria contínua da
política.

Aplicação da COSIT Nº 354 nas declarações de ajuste
anual do Imposto de Renda dos Assistidos. Devido a sua
relevância, a pauta foi tratada como prioritária durante
todo o semestre. Na oportunidade, foram apresentadas
ao Confis as medidas validadas pelo CONDEL, a fim de a
auxiliar os participantes do Plano BD na contestação ao
entendimento da Receita Federal, constante na Solução
de Consulta COSIT nº 354/2017.
 
Em busca de subsidiar os rumos do debate, a Diretoria
Executiva informou os esclarecimentos prestados aos
participantes, inclusive por meio de Encontro Online,
ocorrido dia 26/5, bem como apresentou aos membros
do Condel uma análise do objeto, sob a ótica de diversos
aspectos, mostrando as suas implicações financeiras,
atuariais, tributárias, dentre outras.  

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento do Terrorismo.

Aplicação da COSIT Nº 354 nas declarações de ajuste
anual do Imposto de Renda dos Assistidos.

 Relatório Anual da Auditoria Interna referente a 2020.
Foram apresentados os trabalhos realizados pela área no
ano anterior, que seguiram o Plano Anual de Auditoria.
Além disso, foi apresentado o acompanhamento das
recomendações da Auditoria Interna, Auditoria do
Patrocinador, Auditoria Independente, órgão fiscalizador
PREVIC e agenda de compromisso dos conselhos.

Relatório Anual da Auditoria Interna 
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Alteração do Regulamento do Plano de Gestão
Administrativa – PGA da CAPEF. Aprovação da proposta
de alteração do quesito de beneficiados com a doação
dos bens em desuso, obsoletos, danificados ou com
defeito, excluindo os colaboradores da Capef.

Alteração do Regulamento do Plano de Gestão
Administrativa – PGA da CAPEF.

Proposta de alteração da NC-024 - Política de Alçada de
Dispêndios Administrativos e da proposta de
normatização (NC-036), que trata da utilização de
cartão de crédito e débito para pequenas despesas
próprias da Capef.

Alteração da Política de Alçada de Investimentos e
Estatuto da CAPEF, com o objetivo de atender a
recomendação da PREVIC, de acordo com o Ofício nº
15/2020.

Alteração da Política de Alçada de Investimentos e
Estatuto da CAPEF,

Aprovação da proposta de alteração do Artigo 6º do
Regimento interno do Comitê de Investimentos,
modificando a periodicidade das reuniões do referido
comitê, com a ampliação de um para dois encontros ao
mês, e extraordinariamente sempre que necessário. A
mudança atende à recomendação do Conselho de
Autorregulação do Selo de Autorregulação em
Governança de Investimentos.

Aprovação da proposta de alteração do Artigo 6º
do Regimento interno do Comitê de Investimentos, 

Aprovação da proposta de instituição da Política de
Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.
Será por meio desse documento que a Capef definirá as
regras de proteção da informação, tratandoseu acesso,
armazenamento, descarte e sua a transmissão quando
aplicável, de forma a protegê-la contra diversos tipos de
incidentes, espionagens, sabotagens, vírus, códigos
maliciosos e até acidentes naturais, como incêndio e
inundação. A política também definirá as regras para
proteção dos dados pessoais tratados pela Entidade,
observadas, de forma especial, as disposições da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Aprovação da proposta de instituição da Política de
Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.

Proposta de alteração da NC-024 - Política de Alçada
de Dispêndios Administrativos e da proposta de
normatização (NC-036),
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Aprovação da proposta de instituição da Política de
Contratação de Auditoria Independente. O objetivo é
atender o Código de Autorregulação em Governança
Corporativa, que recomenda à Entidade se valer de
serviços prestados por auditoria externa credenciada
junto às devidas instâncias regulamentares, e de
reconhecida competência no segmento, para a avaliação
de eficiência e eficácia dos seus processos internos,
sobretudo aqueles que impactarão suas demonstrações
contábeis.

Aprovação da proposta de instituição da Política de
Contratação de Auditoria Independente.

Aprovação da instituição da Política de Gestão de Riscos
e Manual de Compliance.            Com relação à Política
de Gestão de Riscos, o documento estabelece diretrizes
de identificação, avaliação e monitoramento de riscos da
Capef. Já o Manual de Compliance estabelece padrões e
procedimentos a serem adotados de forma a manter a
Entidade em observância com as legislações e demais
regulamentações vigentes, bem como em relação aos
seus normativos internos.

Aprovação da instituição da Política de Gestão de
Riscos e Manual de Compliance.

Aprovação da proposta de atualização e unificação da
Política de Contratação de Prestação de Serviços,
Aquisição de Bens e Realização de Outros Dispêndios
Institucionais. O objetivo da medida é melhorar a
governança da Capef, de maneira que poderá repercutir
na obtenção do selo de excelência em Governança
Corporativa. Essa política visa estabelecer critérios e
orientar quanto aos procedimentos a serem adotados
nos processos de contratação de pessoas físicas ou
jurídicas prestadoras de serviços, nos processos de
compras de bens e nos processos de realização de
outros dispêndios institucionais, com segurança
operacional e jurídica, atendendo à legislação pertinente
e às boas práticas de gestão divulgadas pela PREVIC, na
parte que discorre sobre a terceirização, prestação de
serviços e compras em geral. 

Aprovação da proposta de atualização e unificação da
Política de Contratação de Prestação de Serviços,
Aquisição de Bens e Realização de Outros Dispêndios
Institucionais.
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 Hipóteses e Premissas a serem utilizadas na avaliação
atuarial dos Planos BD e CV I em 31/12 Foram
apresentados os estudos técnicos realizados pela
Consultoria Atuarial, que recomendou, com relação ao
Plano BD, redução da hipótese da taxa de juros atuarial
de 5,25% a.a. para 5,00% a.a. Além disso, recomendou a
alteração da hipótese de postergação da data de
aposentadoria programada, de 90 meses para 99 meses,
contados da elegibilidade. No que se refere ao Plano CV
I, foi recomendada a manutenção das hipóteses a serem
adotadas na avaliação atuarial para o encerramento do
exercício de 2021.

Hipóteses e Premissas a serem utilizadas na avaliação
atuarial dos Planos BD e CV I em 31/12/2021.

Definição da estratégia de alongamento no segmento de
renda fixa do Plano BD,    com o intuito de viabilizar a
redução da taxa de juros real da meta atuarial, de 5,25%
a.a. para 5,00% a.a., bem como a alocação, em títulos
públicos, com taxas superiores à meta atuarial. O Condel
aprovou a execução da estratégia, limitada a
manutenção da condição de liquidez do Plano.

Definição da estratégia de alongamento no segmento
de renda fixa do Plano BD, 

Proposta de acordo no processo das OFNDS. O Condel
aprovou a adesão da Capef à proposta de acordo
decorrente de negociação liderada pela ABRAPP,
enquanto representante de suas associadas, com a
Procuradoria Regional da União da 2ª Região, para
resolução da ação que tem como objeto o recálculo das
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFND), ativos investidos compulsoriamente pelo Plano
BD na década de 1990.

Proposta de acordo no processo das OFNDS. 

Aprovação da instituição da Política de Comunicação. O
objetivo do instrumento é definir a conduta necessária
para a gestão da comunicação institucional da Capef.
Além disso, orientará as ações estratégicas básicas de
gestão da comunicação com seus públicos de interesse,
de modo a construir uma relação transparente e
duradoura, por meio de excelência dos produtos e
serviços, proporcionando uma experiência positiva e
inspirando confiança na Entidade.

Aprovação da instituição da Política de Comunicação. 



Aprovação da instituição da Política de Integridade. O
documento estabelece diretrizes do programa de
integridade, visando fortalecer a atuação das instâncias
de integridade e a instituição de mecanismos de
gerenciamento de riscos que desenvolvam uma gestão
capaz de prevenir, detectar e corrigir quaisquer ações
inadequadas ou atos lesivos que possam prejudicar a
Capef ou o patrimônio dos planos de benefícios
administrados pela Entidade. A instituição dessa nova
Política visa ampliar as ações de melhorias de
governança da Entidade, ao tempo em que atende
requisitos para adesão ao código de autorregulação em
Governança Corporativa.
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Aprovação da revisão da Política de Seleção e
Capacitação de Colaboradores.   A medida visa apoiar a
construção e o fortalecimento do ambiente de inovação
da Capef, por meio da atração, identificação e seleção de
profissionais diversos e alinhados aos valores e cultura
organizacional, com habilidades técnicas e
comportamentais compatíveis com o perfil definido para
o cargo ofertado.

Aprovação da revisão da Política de Seleção e
Capacitação de Colaboradores.

Aprovação da instituição da Política de Integridade.

Prorrogação do prazo do processo de Recadastramento
2021. Foi aprovada a proposta de um novo cronograma
elastecendo o prazo final do processo, de 31/08/2021
para 30/09/2021. Referida medida teve como propósito
beneficiar sobretudo os Participantes Assistidos, pelo
fato dessa ter sido a primeira vez em que o processo de
prova de vida foi realizado de forma digital, e alguns
aposentados e pensionistas tiveram naturais dificuldades
para a sua realização.

Prorrogação do prazo do processo de Recadastramento
2021. 

Apresentação do Relatório de Controles Internos do
Conselho Fiscal referente ao 1º Semestre de 2021, o qual
atestou que a Capef se encontra enquadrada na
legislação vigente.

Apresentação do Relatório de Controles Internos do
Conselho Fiscal referente ao 1º Semestre de 2021, 
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Aprovação da proposta de atualização do Regimento
Interno da Comissão de Ética, a fim de adequá-lo à
realidade atual.

Aprovação da proposta de atualização do Regimento
Interno da Comissão de Ética, 

Redução das Taxas Administrativas dos Planos BD e CV
I. Já há alguns anos, a gestão da Capef tem
incessantemente buscado formas de reduzir despesas,
aumentar os níveis de adesão e outras formas de
receitas, para poder viabilizar a redução das taxas
administrativas de seus planos. Como frutos desses
esforços, foi possível a aprovação do Condel de mais
uma conquista para os Participantes: a redução das
taxas, incidentes sobre as contribuições, do Plano BD, de
7% para 5,80% e, do Plano CV I, de 4,5% para 4,25%,. A
vigência das novas taxas tem início a partir de janeiro de
2022.

Redução das Taxas Administrativas dos Planos BD e CV
I. 

Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna para o
exercício de 2022, onde foi detalhado todo o
cronograma estabelecido para o exercício vindouro
referente às atividades da Auditoria Interna da Capef.

Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna para
o exercício de 2022, 

Aprovação da Política de Investimentos dos Planos BD,
CV I e Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2022.
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 28º Seminário de Investimentos e
Benefícios.

Aprovação da Política de Investimentos dos Planos BD,
CV I e Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2022.

Aprovação do Orçamento geral da Capef para o
exercício de 2022,  cujo valor limite para o orçamento
das despesas administrativas para 2022 é 0,24% inferior
ao orçado em 2021, 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.

Aprovação do Orçamento geral da Capef para o
exercício de 2022,



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 melhorias.

12

José Andrade Costa
Conselheiro Titular e Presidente até 10/2021

 
Luiz Abel Amorim de Andrade

Conselheiro Titular e Presidente desde 11/2021
 

Thiago Alves Nogueira
Conselheiro Titular e Vice-Presidente desde 11/2021

 
Hailton José Fortes

Conselheiro Titular desde 11/2021
 

João Francisco Freitas Peixoto
Conselheiro Titular Eleito

 
Gabriel Fernando Rocha

Conselheiro Titular Eleito
 

Gildete Mesquita Ribeiro
Conselheira Titular Eleita
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