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Relatório Final de atividades e serviços prestados à ABEPH 

 

Período: 18.09.2018 a 18.10.2018 

 

 

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, 3º e 4º Relatórios de atividades e serviços prestados à ABEPH, 

encontram-se dispostos os trabalhos realizados no período de 26.04.2018 a 17.09.2018, 

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

primeiros documentos e registra a conclusão dos serviços contratados. 

 

A seguir, apresentamos uma síntese das atividades desenvolvidas, 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) 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); 
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e) realização de apresentação e discussão dos resultados dos estudos e cálculos 

desenvolvidos, no âmbito de reunião ocorrida no Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, dia 19.09.2018, em Brasília, oportunidade na qual as 

autoridades públicas, representantes dos patrocinadores e da ABEPH, bem 

como dos demais participantes presentes manifestaram significativa acolhida 

e compreensão dos trabalhos. 

 

Esclarecemos que as atividades relatadas e concluídas esgotam todo o objeto 

contratual, exceto quanto a assessoria, articulação, proposição de estratégia e 

acompanhamento à Direção da ABEPH, nas tratativas – inclusive presenciais – junto aos 

órgãos púbicos federais competentes, o que ocorrerá, sob demanda, até o dia 26.12.2018. 

Essa data poderá ser prorrogada, caso a ABEPH tenha interesse, por meio de respectivo 

aditivo contratual. 

 

Ressaltamos que restou infrutífero o processo de pesquisa eletrônica das medidas 

judiciais impetradas pelo PORTUS para cobrança das dívidas contributivas em atraso das 

patrocinadoras, uma vez que a maioria dos processos se encontra em meio físico. 

 

Finalmente, consignamos que na próxima semana serão enviados, às 

patrocinadoras do PORTUS, os relatórios finais dos resultados apresentados de apuração 

do valor ótimo das dívidas históricas de contribuições, RTSA e retirada de patrocínio da 

Portobrás. 

 

Brasília (DF), 18 de outubro de 2018. 

 

 


