Fonte: Risk Office

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado do INFRAPREV
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Como responsável pela administração e investimentos de seus ativos, o INFRAPREV, na implementação de suas
estratégias de investimento, contrata provedores de serviços externos, tais como: consultores, gestores de investimentos
e custodiantes. Devido ao grande número de partes envolvidas, os papéis de cada um destes agentes fiduciários devem
ser devidamente identificados para assegurar (1) eficiência operacional; (2) clareza nas linhas de comunicação e; (3)
clareza nas definições de responsabilidades e atribuições.
Conforme o parágrafo 5º do Artigo 35 da Lei Complementar nº 109, toda Entidade Fechada de Previdência
Complementar deve designar um Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, responsável pela gestão,
alocação, supervisão e acompanhamento de seus recursos, bem como pela prestação de informações relativas à
aplicação dos mesmos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais administradores da Entidade. Deste
modo, o Sr. Miguel Alexandre da Conceição David foi nomeado, a partir de 05/11/2009, Administrador Estatutário
Tecnicamente Qualificado do INFRAPREV, conforme informações cadastrais abaixo:

Informações Cadastrais do Administrador Responsável do Instituto
Nome: Miguel Alexandre da Conceição David
CPF: 496.736.377-68
Cargo: Diretor de Administração e Finanças
Telefone para Contato: (21) 2156-8150
E-mail para Contato: miguel.david@infraprev.org.br

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015.

_____________________________________
MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
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3) Conclusões contidas no relatório da auditoria independente.
Instituto Infraero de Seguridade
Social - INFRAPREV
Relatório dos Auditores Independentes

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Aos Administradores, Participantes e Patrocinadores
Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV
("Entidade" ou "INFRAPREV"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e
do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefício que
compreendem a demonstração do plano de gestão administrativa, do ativo líquido, da mutação do
ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nessa data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva
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Conforme mencionado na Nota 5.4 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2014 a
Entidade investe um total de R$ 165.682 mil no Fundo de Investimento em Participação Multiner
("FIP Multiner" ou "Fundo"), que por sua vez detém 99,89% do seu patrimônio líquido investido em
ações da empresa de capital fechado Multiner S.A., os quais estão avaliados ao seu valor de custo
nessa mesma data. A Entidade não recebeu da administradora do Fundo, até a presente data,
evidências quanto à avaliação da ocorrência de redução no valor recuperável desse investimento,
como requerem as práticas contábeis aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações.
Consequentemente, a administração da Entidade entende que não possui as informações necessárias
para refletir em suas demonstrações financeiras os efeitos de eventuais ajustes oriundos do
investimento na Multiner S.A. Devido à ausência de avaliação quanto ao valor recuperável, não nos
foi possível concluir sobre a necessidade de se constituir ou não provisão para perdas sobre os
referidos ativos possuídos pela INFRAPREV por meio do Plano de Contribuição Variável, Plano I
de Benefício Definido e Plano II de Benefício Definido.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para opinião
com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Instituto Infraero de
Seguridade Social - INFRAPREV e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2014 e
o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ

Claudia Eliza Medeiros de Miranda
Contadora CRC 1RJ087128/O-0
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4) Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e
nos dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais resultados
deficitários.
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5) Conclusão do último estudo atuarial
CONCLUSÃO
Certificamos que o Plano I de Benefícios Saldado do INFRAPREV está superavitário. O valor do
excesso do Patrimônio de Cobertura do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi
utilizado para constituição da Reserva de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões
Matemáticas dos Benefícios Definidos.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
CONCLUSÃO
Certificamos que o Plano II de Benefícios do INFRAPREV está superavitário. O valor do
excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para
constituição da Reserva de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos
Benefícios Definidos. O valor do superávit excedente à Reserva de Contingência foi contabilizado
na Reserva Especial para Revisão de Plano. A Reserva Especial para Revisão do Plano não será
utilizada neste exercício, tendo em vista que este é o segundo exercício em que é registrada.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
CONCLUSÃO
Certificamos que o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do INFRAPREV está
superavitário. O valor do excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas
foi utilizado para constituição da Reserva de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões
Matemáticas dos Benefícios Definidos.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
CONCLUSÃO
Certificamos que o Plano Associativo INFRAPREV I está equilibrado, dependendo do pagamento
das contribuições previstas no Plano de Custeio para manter o equilíbrio.
Ressaltamos que não será elaborada as Demonstração Atuarial – DA do Plano Associativo
INFRAPREV I - PAI I, conforme permitido através do artigo 3° da Instrução PREVIC n° 12 de
13/10/2014, conforme:
Art. 3º Ficam dispensados da elaboração e encaminhamento das Demonstrações Atuariais - DA os
planos de benefícios constituídos na modalidade de contribuição definida cujos saldos contábeis
sejam nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas.
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2015.
Gustavo Filgueiras Viana
Atuário
MIBA: 2.684
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6) Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de
fiscalização efetuada, a data em que ocorreu, as principais constatações e as providências
adotadas para sanear as irregularidades verificadas.
No exercício de 2014 o Infraprev passou por duas ações de fiscalização: a primeira por parte da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e a segunda pela
patrocinadora Infraero.
A PREVIC procedeu fiscalização cujo trabalho resultou nos Relatórios de Fiscalização
n° 17/2014/ERRJ/PREVIC, n° 18/2014/ERRJ/PREVICen° 19/2014/ERRJ/PREVIC, todos de
29/07/2014.
As obrigações legais da Infraero em relação ao Infraprev estão sendo plenamente cumpridas.
Anualmente é realizada auditoria fiscalizatória no Instituto.
Nesse execício, após concluídos os trabalhos de auditoria realizados pela Infraero, foi elaborado o
Relatório Consolidado de Auditoria nº 32/PRAI(AIAG)/2014, sendo que os itens abaixo
relacionados permaneceram pendentes de informações adicionais por parte do Instituto para
posterior apreciação da Equipe de Auditoria:
a) Inconsistências na análise técnica para a compra dos imóveis;
b) Pagamento indevido da taxa de corretagem pelo comprador;
c) Taxa de retorno do investimento dos imóveis adquiridos inferior aos imóveis da carteira do
Instituto;
d) Proposta do Ministério Público Federal para aquisição dos 4º, 5º e 6º andares do Edifício
Valparaíso (Sede do Instituto);
e) Ausência de normas para aquisição de imóveis e inconsistências nas normas de alienação de
imóveis e de locação de imóvel; e
f) Divergência entre o valor do benefício previdenciário do INSS e do Infraprev no cálculo da
renda mensal de auxílio doença.
Devido ao grande volume de documentos fornecidos pelo Instituto, em forma de imagem, que, se
inseridos neste item do Relatório de Gestão inviabilizará sua transmissão dentro do quantitativo de
espaço disponibilizado no portal do TCU, essas informações
ficarão disponíveis na
Superintendência de Auditoria Interna da Infraero ou no próprio Instituto Infraero de Seguridade
Social - Infraprev.
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