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de

natureza

gerencial

de

acompanhamento das atividades relacionadas
ao Planejamento Estratégico da Fundação, bem
como de prestação de contas das principais
atividades

e

projetos

desenvolvidos

pelo

Gabinete e pelas Assessorias da Presidência.

1. Objetivo
Este Relatório tem natureza gerencial de acompanhamento das atividades
relacionadas ao Planejamento Estratégico da Fundação, bem como de prestação de contas
das principais atividades e projetos desenvolvidos pelo Gabinete e pelas Assessorias da
Presidência.
O relatório mensal fornece subsídios para eventuais decisões com vistas ao
estabelecimento de novas diretrizes e de orientações gerais de organização, operação e
administração da Fundação.

2. Institucional
2.1 Destaques
Neste mês, a Funpresp-Jud publicou texto de investimentos aos participantes com o
objetivo de informar sobre o cenário econômico mundial e a implicações nas estratégias de
investimentos da Fundação.
Foi publicado o Edital nº 31/2019, referente à seleção nacional para o emprego em
comissão de Chefe de Núcleo de Desenvolvimento, com inscrições até 7 de outubro de 2019.
Foi realizada palestra para os colaboradores, no dia 13/9, com o seguinte tema: ‘’Vida
Digital – O mundo das redes sociais e suas implicações na vida’’, ministrada pelo
Coordenador de Tecnologia e Informação da Fundação, Marcus Quintella.

2.2 Visitas Institucionais
O Projeto Visitas Institucionais relaciona-se com os Objetivos Estratégicos OE 07 Atrair e reter participantes e OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração
com os patrocinadores e sistema de previdência complementar.
No Planejamento Estratégico 2016-2020 consta a meta de 50 visitas institucionais,
das quais já foram realizadas:
Dia

Local

08/02/2019

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

15/04/2019

Tribunal Superior do Trabalho (TST)

15/04/2019

Supremo Tribunal Federal (STF)

13/05/2019

Tribunal Regional Federal 4ª Região (TRF4)

06/08/2019

Seção Judiciária do Ceará

06/08/2019

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Dia

Local

07/08/2019

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

07/08/2019

Procuradoria da República no Ceará

07/08/2019

Procuradoria Regional do Trabalho da 7º Região

13/08/2019

Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região

13/08/2019

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

13/08/2019

Seção Judiciária de Minas Gerais

14/08/2019

Procuradoria da Regional do Trabalho da 3ª Região

14/08/2019

Procuradoria da República em Minas Gerais

18/08/2019

Supremo Tribunal Federal

20/08/2019

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

20/08/2019

Procuradoria da República no Espírito Santo

20/08/2019

Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo

21/08/2019

Procuradoria Regional do Trabalho no Espírito Santo

21/08/2019

Seção Judiciária do Espírito Santo

27/08/2019

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

27/08/2019

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

27/08/2019

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

28/08/2019

Procuradoria Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul

28/08/2019

Procuradoria da República no Rio Grande do Sul

28/08/2019

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

2.3 Reuniões da Diretoria Executiva
Em linha com o Objetivo Estratégico 4 (OE4 - Ter práticas de gestão eficiente,
transparente e com foco em resultado) e de acordo com o art. 25 do Regimento Interno, a
Diretoria Executiva realizou, no mês de setembro, cinco reuniões ordinárias (35ª, 36ª, 37ª,
38ª e 39ª) e três extraordinárias (16ª, 17ª e 18ª).
Destacam-se os seguintes itens das pautas das reuniões: Comissão de Fiscalização da
Previc; Revisão das Diretrizes Orçamentárias 2020; Relatório de Controles Internos do 1º
semestre de 2018 do Conselho Fiscal; Estudo de aderência; Ofício nº 23/CF – Acesso irrestrito
a todas as pastas da Funpresp-Jud e possibilidade envio da conta razão em formato Excel;
Revisão do Regimento Interno e da Resolução CD nº 03/2019; Realocação de investimentos
do Plano de Benefícios; Avaliação de desempenho do empregado Pedro Fernando de Moura
Araújo; Prorrogação do GT de perfis de investimentos; Resultado do mapeamento de riscos;
Portal do Patrocinador – Controle de proposta de seguro (CAR); Avaliação de desempenho e
plano de desenvolvimento individual do empregado Erismar de Moura; Avaliação geral dos
Encontros Regionais; Edital nº 31/2019 – Processo seletivo para o cargo de Chefe de Núcleo

de Desenvolvimento; Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS); Proposição de ajuste
de quadro de pessoal; Cessão de direito de uso do sistema de votação eletrônico; convites
para palestrar na Justiça Federal do Ceará (JFCE) e no Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE-AM); Prêmio Funpresp-Jud 2020; Hospedagem de dados no TRF-1; Prévia do
orçamento do PGTI 2020; Resolução CD – Planejamento estratégico e novo PECS;
Andamento do GT para propor norma interna sobre classificação, tratamento e tabela de
temporalidade das informações; dentre outros.

3. Acompanhamento das atividades da Presidência
3.1 Gabinete (Gabin)
O Gabinete coordenou e revisou os trabalhos das Assessorias de Comunicação,
Jurídica e de Controle Interno, além de gerenciar projetos, emitir ofícios, relatórios e atender
outras demandas da Diretoria Executiva.

3.2 Assessoria de Comunicação (Ascom)
Os projetos gerenciados/executados pela Ascom estão vinculados aos Objetivos
Estratégicos - OE 3 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa; OE 5 - Ampliar a oferta de
produtos e serviços adequados ao perfil dos participantes e beneficiários; OE 8 - Melhorar o
relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores e sistema de previdência
complementar; e OE 9 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e
membros dos patrocinadores.
A Assessoria recebeu retorno da publicação de 15 notícias em setembro em 11 órgãos
patrocinadores (TJDFT, TRT-2, TRT-11, TRT-18, TRE-GO, TRE-SP, SJ-PI, SJ-DF, SJ-GO, MPDFT e
PR-MA) sobre os seguintes assuntos: Processo seletivo para Comitê de Auditoria da
Funpresp-Jud; Encontros Regionais Funpresp-Jud 2019 tiveram boa audiência e
representatividade; Funpresp-Jud explica o cenário de investimentos aos participantes; Por
número de adesões, TRT-18 recebe prêmio Funpresp-Jud; Processo seletivo para Chefe de
Núcleo de Desenvolvimento da Funpresp-Jud e TJDFT receberá troféu do Prêmio FunprespJud.
Neste mês, foram publicadas 10 notícias em veículos de comunicação, sendo 6 em
mídias de interesses (2 Editora Roncaratti, 1 Suport Consult, 1 SINTRAJUD, 1 Instituto Conab
de Seguridade Social e 1 Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde
Suplementar - IPCOM) e 4 em mídia especializada (2 Assprevisite, 1 Linkedin da Abrapp e 1
Acontece).
Ao longo do mês, foram postados 4 vídeos no Youtube (Como fazer um planejamento
financeiro, Técnicas de planejamento financeiro, Como ser mais consciente na hora de
gastar e Quando vale a pena parcelar a compra em boleto).

Foi realizada uma palestra do Ciclo de Palestras: ‘’Vida digital – o mundo das redes
sociais e suas implicações na vida’’.

3.3 Assessoria de Controle Interno (Ascoi)
As atividades da Assessoria de Controle Interno estão alinhadas com o Objetivo
Estratégico OE4 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado.
Em setembro, foram emitidas 13 manifestações de análises sobre os processos de
controles de investimentos, compras e licitação, pagamento de portabilidades de saída,
processo de devolução decorrente de reenquadramento de participantes, resgates a pagar,
análise de certidões negativas, devolução de contribuições decorrentes do cancelamento de
adesão automática, concessão de benefício, bem como 4 notas técnicas acerca da análise de
riscos de investimentos da Fundação.
Além disso, foi concluído o primeiro ciclo de avaliação de riscos, o qual aprovado pela
Diretoria Executiva em sua 16ª Reunião Extraordinária, de 13 de setembro de 2019.

3.4 Assessoria Jurídica (Asjur)
Neste mês, a ASJUR emitiu parecer sobre os seguintes assuntos:













Revogação do credenciamento das empresas credenciadas para prestação de
serviço de Auditoria Independente;
Impressão da revista em quadrinhos da Turma da Judi;
Contratação de agência de viagens;
Termo de adesão: BNP Paribas - Fundo Western Asset FIA BDR Nível I;
Termo de adesão: Bloomberg Finance LP;
Aquisição de headsets para RELPA;
Adesivo branco para revestimento de bancada;
Cafeteira elétrica;
Material de Papelaria;
Refil para filtro;
Licença de edição de arquivos em PDF (Adobe Acrobat); e
Alteração de regime de tributação aplicável ao Plano JusMP-Prev, em
atendimento à solicitação feita por participante.

Brasília, 4 de outubro de 2019.
Presidência da Funpresp-Jud

