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4º Relatório de atividades e serviços prestados à ABEPH 

 

Período: 15.08.2018 a 17.09.2018 

 

 

As atividades e serviços relativos ao Plano de Benefícios PBP1/PORTUS – na 

forma da Proposta Técnica e Comercial anexa ao expediente RN&F/027-

B/2018/ABEPH, de 11.04.2018 – encontram-se previstos no contrato de prestação de 

serviços técnicos especializados em consultoria contábil, financeira, atuarial e legal, 

firmado entre a ABEPH e esta empresa de consultoria em 26.04.2018. 

 

No 1º, 2º e 3º Relatórios de atividades e serviços prestados à ABEPH, encontram-

se dispostos os trabalhos realizados no período de 26.04.2018 a 14.08.2018, relativos ao 

citado contrato. O presente Relatório configura-se na continuidade daqueles primeiros 

documentos. 

 

A seguir, apresentamos uma síntese das atividades em curso, considerados os 

dados e informações disponibilizados; a modelagem inicialmente definida e consignada 

no 2º Relatório de atividades e serviços; os resultados preliminares dos estudos e cálculos 

realizados, apresentados e discutidos na Assembleia da ABEPH ocorrida no dia 

21.08.2018; e o cronograma definido: 

 

a) desenvolvimento e conclusão dos estudos de análise do passivo atuarial e 

custeio do Plano para resultados de 2ª opinião atuarial; 

 

b) desenvolvimento e conclusão dos estudos para análise do processo de 

equacionamento do déficit; 

 

c) análise dos dados financeiros disponibilizados, desenvolvimento e conclusão 

dos estudos para atender aos aspectos da modelagem estratégica de 

recuperação do Plano; 

 

d) apuração de todas as dívidas históricas existentes no PORTUS de: retirada de 

patrocínio da PORTOBRAS, RTSA e Dívida de Contribuições Normais e 

Extraordinárias pelo valor justo (atuarial e legal). Para atender a esse item: 
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i. continuidade da análise da documentação dos contratos 

administrativos firmados entre PORTUS e patrocinadoras para 

financiamento de dívidas patronais, ao longo do tempo, visando à 

verificação dos valores disponibilizados em planilhas de controle 

financeiro pelo PORTUS; 

  

ii. continuidade das pesquisas, no site dos respectivos tribunais, dos 

processos judiciais atualmente em curso de cobrança de dívida das 

patrocinadoras, seja em relação às contribuições normais ou RTSA, 

tendo em vista a não disponibilização desses documentos; e 

 

iii. verificação dos valores que o PORTUS registra em seu Balanço 

Patrimonial das dívidas de contribuição pela evolução dos dados 

consignados nos controles financeiros disponibilizados pela Entidade, 

e estruturação e desenvolvimento da evolução dos valores conforme a 

estratégia previdenciária definida. 

 

e) realização de apresentação e discussão dos resultados preliminares dos estudos 

e cálculos desenvolvidos, no âmbito da Assembleia da ABEPH ocorrida no 

dia 21.08.2018, em Brasília, contendo todas as conclusões até então obtidas.  

 

Finalmente, ainda estão sendo pesquisados os processos judiciais nos sites dos 

respectivos tribunais, para posterior resumo e apontamento da situação atual que será 

consignado no Relatório Final, a ser apresentado no próximo mês. 

 

 

Brasília (DF), 18 de setembro de 2018. 

 

 


