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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO

PrEWDENCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CI0	 DATA DA AvALIAçA0: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CADASTR.AIS

0152-3
FUNCEF
Social: FUNDACAO

IlItDl;M:
XMIN

INFORMACOES SOBRE A AVALIACAO ATUARIAL

itorios Complementares apresentados pelo Atuârio (näo enviados a PREVIC):
CAPREV 013/2015
CAPREV 017/2015
CAPREV 020/2015
CAPREV 004/2016
CAPREV 003/2016
io de Custeio CAIXA NUP 02209112016
iode Custeio CAIXA NUP 022087/2016

Quantidade de Grupos de Custeio: 2

INEORMACOES SOBRE A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFICIOS
147

duration do passivo é defrnida a partir do valor presente do fluxo atuarial liquido do piano de beneficios,
zido a valor presente corn base na taxa real dejuros utilizada na avaliação atuarial, ponderado pelo tempo
umulado do fluxo, conforrne Instrução PREVIC n° 19/2015 e planilha de cälculo disponibilizada pela PREVIC
Duration do Passivo expressa no carnpo anterior refere-se ao Grupo de Custeio NOVO PLANO - CAIXA, cujo
br surjera a Duration calculada oara o oruoo de oarticioantes relativos ao Ex-PMPP. eauivalente a 91 meses,
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

nrt-vrcNrJA SOflAL	 -MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO	 DATADAAvALIAcAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

Beneficlo:
Beneficio Programado: 	 NAO

• SAL RIO REAL DE BENEFICIO MENOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO;
- SAL RIO REAL DE BENEFICIO X 20%, OU
- SALDO TOTAL DE CONTA ^ FATOR ATUARIAL

CASO DE FALECIMENTO DE PARTICIPANTE DUE TEVE SEU BENEFICIO SALDADO EM OUTRO PLANO
ICEF, PARA DEFINIcA0 DOS ITENS I F II DEVERA SER DEDUZIDO 0 VALOR NAQUELE PLANO.

O PARTICIPANTE ESTEJA ENQUADRADO NA CONDIcAO DO INCISO II DO ARTIGO ANTERIOR, 0 VALOR DO BENEFICIO
JENCIARIO SERA SIMULADO CONSIDERANDO 0 SALARIO DE c0NTRIBUIcA0 PARA 0 ORGAO
L DE PREVIDNCIA, PARA FINS DE DETERMINAQAO DO BENEFiCIO PREVISTO NO INCISO I.

PROC RAMADO
SIM

CAPIT
de Financiamento:

Básico do
BENEFICIO = SALDO TOTAL DE CONTA . FATOR ATUARIAL

BENEFICIO UNICO
Prograniado:	 SIM

fVétodo de Finan	 UN ITA RIO
'Nivel Básico do I
ATE 10% DO SALDO TOTAL DE CONTA, EM PARCELA UNICA, QUANDO DA AQUISIcA0 DE BENEFiCIO DE RENDA
CO N TIN UA DA
EM CASOS DE INVALIDEZ OU PENSAO, 10% SOBRE A RESERVA MATEMATICAAPURADA EM FuNcAo DO SRB.



DEMONSTRACAO ATUARIAL
"Job;.. 	 ENTIDADE: FUNCEF

- 	 PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

Programado:	 NAO
CAP ITALIZACAO

PA

ASSISTIDOS: 25 VEZES 0 VALOR DO BENEFiCIO DE PRESTAcAO CONTINUADA, ACRESCIDO DO VALOR DO
0 PREVIDENCIARIO,

ERA REDUZIDO 0 VALOR DO PECULIO POR MORTE RECEBIDO EM OUTRO PIANO DE BENEFICIOS ADMINISTRADO PELA
U NC F F

VAK I IUIVAN I tti L
NAO

lo de Fina
Básico dc

PAPA OS PARTICIPANTES: 2,5 VEZES 0 VALOR DO SALARIO REAL DE BENEFiCIO;
- PAPA OS ASSISTIDOS: 2,5 VEZES 0 VALOR DO BENEFICIO DE PRESTAcAO CONTINUADA, ACRESCIDO DO VALOR DO
ENEFICIO PREVIDENCIARIO,

REDUZIDO 0 VALOR DO PEC[IILIO FOR MORTE RECEBIDO EM OUTRO PLANO DE BENEFiCIOS ADMINISTRADO PELA

DE BENEFICIOS PROGRAMADOS
Programado:	 NAO

de Financiamento:

DENTE DE ASSISTIDO: BENEFiCIO DE RENDA CONTINUADA X 80%

ALM
Programado:	 NAO
REPARTIAO DE CAPITAL DE COBERTURA

ae 1-inancuamento:
uasrco cm enetucuo:

DENTE DE PARTICIPANTE ATIVO, 0 MAIOR VALOR ENTIRE:

- SALARIO REAL DE BENEFICIO X 80% MENOS BENEF1CIO PREVIDENCIARIO
- SALARIO REAL DE BENEF1CIO X 20%; OU
I - SALDO TOTAL DE CONTA + FATOR ATUARIAL

CASO DE FALECIMENTO DE PARTICIPANTE QUE TEVE SEU BENEFiCIO SALDADO EM OUTRO PIANO, ADMINISTRADO
ICEF PARA DEFINIçAO DOS ITENS I E II DEVERA SER DEDUZIDO 0 VALOR NAQUELE PIANO.

A OS BENEFICIARIOS QUE NAO ESTEJAM RECEBENDO BENEFICIOPREVIDENCIARIO, 0 VALOR DESTE SERA SIMULADO
'SIDERANDO 0 SALARIO DE CONTRIBUIçAO PARA ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA, PARA FINS DE DETERMINAcA0 DO
EFICIO,

DE ASSISTIDO INVALIDO:

FCIO DE RENDA CONTINUADA X 80%

Assinatura do AtuArlo: 	 A	 ,	 A.- \	 Págna



DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFiCIOS: 120060036-741 NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AVALIACAO ATUARIAL

GRUPODECUSTEIO: 1 - NOVQELANQ

de coritribuiçâo
RS	 para aposentad

HIPOTESES ATUARIAIS

de Determinaçao do Valor Real Longo do Tempo Ben
0,98

no exerc
Quantidade ocorrida no exercIcio encerrado: 	 0,95
Comentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
P quantidade esperada para o exercicio de 2015 foi de 0,98, ut{hzada na Avaliaçäo Atuarial de 2014, representando a fator
corn base no INPC projetado para a longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto qua a quantidade ocorrida no exercicio
encerrado, deterrninada a partir do fator caiculado corn a aphcaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
divergence deveu-se a fatores relacionados a poFtica econôrnica e ao cenârio de inflação atual (11,28%), comparativamente
ao projetado para o longo prazo (6,44%)- Ressalta-se que essa variável e constantemente avahada pela Entidade, par meio
dos estudos de aderencia das prernissas atuariais.

0 injice utihzado reflete 0 impacta ca perda do pader de cornpra do beneficia do INSS ao longo do tempo, segundo
estudos de aderência realizados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçOes de
INPO/IDGE para o longo prazo, esperado pela area responsâvei pela macraalocaçao de recursos e cenários da FUNCEF,
cc'ncomitante corn a taxa de juros técnicas adotada no Piano.
Opiniäo do atuário:

Conforme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequado a indice adotado nesta Avahaçao Atuariai, por se
tratar de estimativa media ca inflaçâa de longo prazo, prajetada pela area responsavel pela macraalocaçäa de recursos e
cenãrios ca FUNCEF.
importante registrar que essa hipôtese C sensivel as variaçOes infiacionárias, necessitando de constante rnonitorarnenta e
consequente reprocessarnento dos testes de aderencia reahzadas ou outro que meihor representar a comportamenta dos
dadas nos anos subsequentes.

Fator de Determinaçao Valor Real ao Longo do Tempo
0,98
le esperada no exercicio seguinte:
de ocorrida no exerciclo encerrado:

Cornentãrio sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada para a exercicia de 2015 foi de 0,98, utflizada na Avahaçäo Atuarial de 2014, representando 0 fator

:om base no INPC projetado para a longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade acorrida no exercicia
Bncerrado, determinada a partir do fator caiculado corn a aplicaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
iivergCncia deveu-se a fatores relacionados a pohtica econômica e ao cenario de inflação atual (11,28%), comparativamente
ao projetado para a longo prazo (6,44%). Ressaita-se qua essa variavel é constantemente avahada pela Entidade, por rneio
Jos estudos de aderOncia das premissas atuariais.
Justificativa da EFPC:
0 indice utilizado refiete 0 impacto ca perda do poder de compra do saiário ao longo do tempo, segundo estudos de
aderEncia realizados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida panda e as projeçOes de INPC/1BGE para a
argo prazo, esperada pela area responsávei pela rnacroaiacacâa de recursas e cenanos da FUNCEF, concornitante corn a
tAxn de urns tecnicas adatada no Piano.
Opiniâo do atuário:
Conforme estudas de aderCncia reahzados, entendemas ser adequado a indice adotado nesta Avahaçäa Atuarial, por se
tratar de estirnativa media ca inflaçaa de longo prazo, projetada pela area responsavel pela macraaiocacaa de recursas e
cenCrias ca FUNCEF.
importante registrar qua essa hipotese e sensivel as variaçöes inflacionarias, necessitando de constante rnonitorarnento e
consequente reprocessarnenta dos testes de aderCncia reahzadas au outro que rnelhor representar o compartamenta dos
dados nos anos subsequentes.	 1.	 1	 A

Assinatura do Atuário:
Pagina



DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNGEF
PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PIANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

do Tempo Ben Entidade

no
	 0,98

uuanflaaae ocorrioa no
	 U. b

Comentârio sobre divergencia entre
quantidade esperada Para 0 exercicio de 2015 foi de 0,98, utihzada na Avahaçao Atuarial de 2014, representando a lator
m base no INPC projetado para o longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, determinada a partir do lator caiculado corn a aphcação do 1NPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A

vergéncia deveu-se a fatores relacionados a pohtica econôrnica e ao cenário de inflação atual (11,28%), comparativamente
projetado para a longo prazo (6,44%). Ressaita-se que essa variãvei é constantemente avahada peia Enfidade, par meio

s estudos de aderencia das premissas atuarlais.
Justificativa da EFPC:

indice utihzado reflete a impacto da perda do poder de cornpra do beneficio ao longo do tempo, segundo estudos de
eréncia reahzados, utiiizando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçOes de 1NPC/IBGE para 0
igo prazo, esperado pela area responsävei pela macroaiocaçao de recursos e cenários ca FUNCEF, concomitante corn a
a de juros técnicos adotada no Piano.

rme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequado o indice adotado nesta Avahação Atuariai, parse
de estimativa media ca infiação de iongo prazo, projetada peia area responsâvei pea rnacroaiocação de recursos e
ios ca FUNCEF.
tante registrar que essa hipatese e sensivei as variaçöes infiacionârias, necessitando de constante rnonitoramento e
quente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar 0 comportamento dos
nos anos subsequentes.

I-Iipótese:	 Hipotese de Entrada em Aposentadoria
anos, se do sexo rnascuhno, ou 52 anos, se ferninino:
esperada no exercicio seguinte: 	 55,00

Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:
	 56,00

eomentario score aivergencia entre esperaao e ocorriao:
hipótese de Idade de aposentadoria do Piano esperada Para 2015 foi de 55 anos, se do sexo mascuhno, ou 52 anos, se
minino, conforme Avahação Atuarial de 2014, sendo as idades encontradas em 2015 de 56 anos, se do sexo mascuhno.
i54 anos, se feminino. Tai valor foi apurado a partir da verificaçao das idades médias daquetas aposentadorias
ograrnadas concedidas no exercicio de 2015.
;ta variaçao e representativa das osciiaçOes ern torno ca tendéncia esperada, próprio do processo de inferéncia estatistics,
,ndo esta variavei constantemente avaliada peia Entidade, por meio dos estudos de aderéncia das prernissas e hipôteses

aa ti-c:
estudos de aderência realizados em 2015 dernonstraram, cam base na analise histOrica dos beneficios de
sentadoria vigentes do Piano, por meio ca rnetodoiogia do Prazo Médio Ponderado - PIMP, que. em media. Os

ticipantes do sexo Feminino se aposentam aos 53 anos de idace, e do sexo Mascuhno, aos 56 anos. Assirn, foram
ntidas as idaces hipotéticas vigentes de 55 anos aos hornens e 52 anos as rnulheres.
forma que, a hipátese de idace de aposentadoria a ser utihzada tende a refietir a idace media de entrada em
sentadoria programada esperada para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderencia reahzados.

nforrne estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a manutençao da hipOtese de idade de aposentadoria
ra 55 anos, se do sexo rnascuhno. ou 52 anos, se feminino, na forma aqui informada, por ser a hipotese rnais aderente a
timativa media de longo prazo, condiçao esta em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
emais, muito embora estejarnos recomendando a adoção dessa hipotese, entendernos que a continuidade de estudo e 0

ümulo de ocorréncias futuras de novas eventos proporcionarã a reahzação de testes corn mais registros e major
nfabilidade, a qua contribuirá para um resuitado mais consistente.

Assinatura doAtuãrio:
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C	 DEMONSTRACAO ATUARIALENTIDADE: FUNCEF

- -	 PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVa PLANO
PnCU?OFNCA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

de Familia do
Masculino: 80% são casados corn cOnjuge 4 anos coals jovem na data do aposentadot
Feminine: 70% são casadas corn cOnjuge 1 ano mais veiho na data do aposentadoula.

'Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no

esperado e ocorrido:
A Composiçao familiar esperada para 2015 foi equivalente a 80% para o sexo masculine e 70% para 0 sexo feminine, a que
significa que do total do participantes ativos em dezembro de 2014, 80% dos hornens terão urn cánjuge vitalicio e 70% das
mulberes tocão urn cônjuge vitalicio no rnornento ca aposentadoria, sendo que o percentual encontrado foi do 80% para
homens e 70% para muiheres. Tal valor foi apurado a partir ca verificação da quantidade do cônjuges daquelas
aposentadorias concedidas no exercicio de 2015.
Do forma quo, esta variável (§ constanternente avaliada pola EntJdade, por rneio dos estudos de aderencia das premissas e
hipôteses atuarlais corn vistas a manutengão destas sernpre em sintonia corn a rnassa e corn o piano.

is estudos do aderOncia indicaram quo 80% dos participantes e aposentados Masculinos são casados, corn cônjuge 4 anos
iais jovern, e 70% dos participantes e aposentados Femininos são casados corn cOnjuge 1 ano mais velho.
hipótese e utilizada para as participantes, sendo aos assistidos utilizada a inforrnação cadastrada, exceto aos

posentados casados sem inforrnação do cônjuge, em que so utiliza que 100% são casados corn cônjuge 4 anos mais jovern,
do sexo masculine, ou corn cônjuge 1 ano rnais velho, se do sexo feminino.

hipOtese vigente foi mantida, do modo quo a composição familiar utihzada espeiha a diferença de idade media entrees
ssistidos casados e os seus cônjuges, bern come a probabilidade do serern casados na data ca aposentadoria e a
uantidade de dependentes esperada.

Conforme estudos do aderOncia reahzados, entendemos ser adequada a adoção da hipôtese aqui informada per sec
aderente a estimative media de longo prazo, condiçao esta em quo variaçöes pontuais nos respectivos eventos são
esperadas.
importante registrar que essa hipotese e sensivel as ocorréncias de aposentadorias corn dependentes vitahcios e Cu
temporãrios, necessitando de constante monitorarnento e realização dos testes de aderencia, a sec realizado no exercicio de
2016.
Ademais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa hipotese, entendernos que a continuidade de estudo e 0

• acün',ulo de ocorréncias futuras do novos eventos proporcionará a reahzaçao do testes corn mais registros e major
confiabiidade. o quo contribuirâ para urn resultado mais consistente.

FUNCEF NOVO PLANO 2015
no exerciclo seguinte:

no exerciclo encerrado:
tergéncia entre esperado e ocorrido:

rotatividade esporada para 2015 foi de 2.226, decorrente ca aphcaçao da hipOtese utilizada na Avahação Atuarial do 2014
xperiência FUNCEF NOVa PLANO 2014) na base populacional de dezernbro do 2014, sendo a quantidade de eventos
icontrada do 2.574. Depreende-se que esta variação e representativa das oscilaçOes em tome ca tendência esperada,
Oprio do processo de inferéncia estatistica, sendo esta vaciavel constantemente avaliada pela Entidade, quo ostã
lestindo no aprirnoramonto dos estudos do aderéncia das premissas e hipOtosos atuariais corn vistas a manutenção
stas sempre em sintonia cam a massa e cam o piano.

Conformo Resoluçao CGPC n° 1812006, a patrocinadora indicou para o NOVO PLANO a rotatividade do 1,44% a.a.,
utilizando-so a rnotodologia de apuração ca proporçäo do empregados doshgados sobro o total do ompregados em cada
ano do anáhso, sern avaliar as opçOes realizadas nos pianos a quo os empregados fazern patio, o nem Os casos que
realizaram o cancolamento no piano sern ter o dosligamento ca patrocinadora.
A partir dos estudos do aderéncia realizados, houvo a necessidade do revisão ca Tábua então adotada (Exporiência FUNCEF
NOVa PLANO 2014). em virtude ca sua não aderéncia. alterando-so para a tabua Experiencia FUNCEF Nova PLANO 2015,
construida corn base na experiência do piano, a qual se rnostrou aderente poles ostudos roahzados.

atuârio:
Conforme estudos de aderOncia real izados, entondemos ser adequada a adoção ca taxa aqui informada por ser aderonte a
estirnativa media do longo prazo, condição esta em quo variaçOes pontuais nos respectivos evontos são osperadas.
importante registrar quo ossa hipótese e sensivel as ocorrencias do desligamontos ao longo dos anos, nocossitando do
constante rnonitoramento 9 coaiização dos testes do aderencia, a sec realizado nesto exercicio do 2016.
Ademais, muito embora estejamos recornendando a adoçao dessa taxa, ontendemos quo a continuidade do estudo 00
acürnulo de ocorrências futuras do roves eventos proporcionarã a realização do testes corn rnais registros, o quo contribuirã

! para urna major consisténcia do seu resul4do. 	 /i

Assinatura do Atuãrio:
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'	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFIC1OS; (20060036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTOOEEXERCICIO 	 DATA DAAvALIAçAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

Valor:	 INPC
esperada no exerciclo seguinte:

Quanticlacle ocorricla no exercicio encerrado: 	 It
comentarlo sobre clivergencia entre esperaclo e ocorrido:
; quantidade esperada para 0 exercicio de 2015 foi de 6,44%, utilizada na Avaliação Atuarial de 2014, representando 0
NRC projetado para o rnédio prazo esperado pela FIJNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio enceirado
ncontra-se deterniinado a partir da apuração do 1NPC/IBGE efetivo em 2015 equivalente a 1128%. A divergéncia deveu-se
fatores relacionados a pobtica econômica e ao cenário de inf]aco atual.

Justificativa da EFPC:
D indice utilizado refiete as projeçOes de INPC/IBGE projetado para o médio prazo elaborado pela area de investimentos da
rUI4CEF considerando fatores relacionados a politica econOmica, que é balizada pela teoria econornétrica.
Opiniäo do atuârio:
'Conforrne projeçöes realizadas pela area especiuica da FUNCEF, entendemos ser adequada a adoçâo do indexador aqui
nformado poise tratar de estimativa media da infiaçào para 0 exercicio seguinte.
mportante registrar que essa premissa e imprescindivel para fins de determinação da meta atuarial do Piano, necessitando
Je seu constante monitoramento e consequente reprocessarnento dos estudos realizados, de forma que 0 retorno dos
nvestinientos do Piano comportem esta variação, de forma mensal e acumulada, no intuito de minirnizar Os impactos
lecorrentes de eventual näo atingimento.

no
no

Crescimento Real de Saiário esperado para o exercicio de 2015 foi equivaiente a 2,57% a.a., ou seja, a hipOtese utihzada
Avahação Atuariai de 2014, sendo a taxa encontrada de 0,56% a.a.. Esta taxa foi encontrada peia variação da folha de

lários do grupo de participantes constantes das bases de 2014 a 2015, corn saiário diferente de zero, exciuidos aqueies
m rubricas judiciais e optantes pelo PFG em 2015, assim como Os eventos considerados outliers.
.sim, depreende-se que esta variaçäo e representativa das osciiaçoes em torno da tendencia esperada, próprio do
cesso de inferência estatistica, sendo esta variàvei constantemente avaliada peia Entidade, por meio dos estudos de

eréncia das premissas atuariais, corn vistas a manutençao destas em sintonia corn a massa e corn o piano.
'1., ccor.

percentual utilizado deve refietir a politica de recursos humanos de longo prazo no que diz respeito ao aumento medio
aiariai estimado que as empregados terão ao iongo de suas carreiras. Considerando o disposto na Resoiução CGPC no
8/2006, a patrocinadora indicou 8,01% a.a.
)s estudos de aderéncia reahzados dernonstraram a necessidade de revisão da taxa então adotada pelo Piano (2,57% a.a.),
que se verificou a tendencia de aumento da referida hipotese. se tornando necessaria a sua substituiçäo para a 3,17% a.

saita- se que o percentuai utihzado serã aivo de futuros estudos de aderéncia, possibilitando o acompanharnento de
luçâo deste evento neste exercicio de 2016.
iniäo do atuârio:
iforme estudos de aderencia reahzados, entendernos ser adequada a aiteraçào do percentuai anteriomiente adotado pelo
io, de 2,57% a.a. para a 3,17% a.a., ja que se verificou a tendência de aumento de referida hipátese, por se tratar de
mativa media de iongo prazo, condiçao esta em que variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas, e par ter
definida a partir de projeçOes reahzadas em pianiihas de calcuio. em formato Excel. onde resultados foram apurados

forma de vaiores e gráficos, que deram condiçOes de se obter uma estimativa diversificada para essa premissa.
ortante registrar que essa hipotese e sensivei as variaçöes da poiitica de recursos hurnanos da patrocinadora,
essitando de constante monitoramento e consequente aplicaçâo de testes de aderencia.



C.	
DEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
-	 PLANO DE BENEFICIOS: 12006.0036-74] NOVO PLANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

de Crescimento

esperada no exercicio seg
ocorrida no exercicio ence

I Comentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
-0 Cresccmento Real do Malor Salario de Beneficio do INSS esperado para 2015 foi equivalente a 0%, ou seja, a hipátese

tizacia na Avaliação Atuarial de 2014, sendo a taxa encontrada de 0%. Este se deu de acordo corn a variaçào dos valores
apurados e utilizados para fins de AvaliaçãoAtuarial de 2015 comparativamente a 2014.
Face a forma de reajuste dos beneficios do INSS, qua] seja, pela variacâo do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta
premissa e apurado também pelo teto de contribuiçào do INSS, que recebe o mesmo tipo de reajuste, náo ha Crescirnento
Real nos Beneficios no RGPS,
Justificativa da EFPC:
3 percentual utilizado tende a refletir o aurnento médio dos salàrios de beneficios pagos pelo INSS ao longo do tempo. Face

forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variaçäo do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta
Dremissa e aplicado tambérn ao teto de contribuiâo do INSS, que recebe o mesmo tipo de reajuste, nao ha Crescimento
Real no major Beneficios do RGPS.

iäo do atuário:
ndemos ser adequada a manutençâo do percentual aqui informado devido a forma de reajuste dos beneficios do INSS,
seja, pela variaçao do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta premissa e aplicado também ao teto de
tuição do INSS, que recebe 0 mesmo tipo de reajuste, nao resultando, assirn. em Crescimento Real no major
ficios do RGPS.

Hipótese:	 Taxa Real I
Valor:	 5,63
Quanhidade esperada no
Quantidade ocorrida no	 -1
Comentàrio sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
A Taxa Real Anual de Juros esperada para o exercicjo de 2015 foi equivalente a 5,63% a.a., ou seja, a hipótese utilizada na
-Avaliacão Atuarial do 2014, sendo a taxa encontrada de -10,19%, equivalente a taxa de rentabilidade do Piano no anode
2015. Iquida da inflaçao do periodo, equivalente a 11,28% a.a.. A divergência ocorreu em virtude da taxa de retorno dos
investjmentos ocorrida no exercicio ter sjdo inferior a Meta Atuarial do Piano de INPC + 5,63%, em decorrOncia, em especial,
do cenário econômico do anode 2015.
Justificativa da EFPC:
A axa dejuros utilizada busca refietir o retorno dos investirnentos esperado pam cada exercicio ao iongo dos anos.
Considerando Os resultados do estudo especifico, real izado para a verificaçäo dessa taxa de juros, corn base naquele
utilizado na definição das metas de macroalocaçao dos ativos para a pohtica de investirnentos relativa ao quinquênio
2016/2020 dos Pianos, bern como os unites estabelecidos pela Resoluçáo no 18/2006 e suas alteraçOes, manteve-se a
'taxa real do juros em 5,63% a.a.
Opiniäo do atuârio:
Conforrne estudo realizado pela area, quanto a convergência da taxa de juros ao retorno esperado da carteira de
investimentos do piano, em obediência a lnstruçao PREVIC n o 07/2013, entendernos ser adequada a adoçäo da taxa aqui
informada por se tratar de estimativa media de longo prazo, consubstanciado pelo cenário de rentabilidade, risco e
macroalocaçao de carteira disponibiuizado pela area de investimentos. assirn como projeçOes de passivo previdenciário.
Registra-se que essa hipOtese é sensivel ao cenario econOmico, o quai acarreta aiteraçoes no retorno dos investinientos ao
longo dos anos, necessitando de constante monitoramento, em especial na Pohtica de Investimentos, e realização dos
testes de convergéncia, mediante aprofundamento a ser realizado neste exercicio de 2016.

Entrada em lnvalidez

esperada no exercicio seguinte:	 83,00
ocorrida no exercicio encerrado 	 34,00

I Comentário sobre divergència entre esperado e ocorrido:
A Entrada en lnvandez esperada para o exercicio de 2015 foi equivalente a 82, decorrente da aplicaçao da hipOtese
utilizada na Avaliação Atuarial de 2014 (Light Fraca) na base populacional de dezembro de 2014, sendo a quantidade de
eventos encontrada de 34. Depreende-se que a efetivaçao do ocorrido frente ao projetado e representativa das faixas de
,oscilacOes en torno da tendCncia esperada, próprio do processo de inferéncia estatistica. Inclusive, Os teste: de aderéncia
reai,zados no exercicio de 2015 apontaram para a manutenção desta premissa, apesar do comportamento observado na
'massa. Ressalta-se oue o comparativo entre eventos esperados e ocorridos permaneceré sob analise no anode 2016.
Justificativa da EFPC:
Corn base nos estudos de aderéncia reali 015 a bua Light Fraca está aderente a massa do piano. Dessa forma,

Assinatura do Atuario: 	 )	 r°;s	
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: 12006.0036-741 NOVO PLANO

PREN7DENCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AvALIAcA0: 3111212015	 TWO: COMPLETA

tabua utilizada tende a refietir a quantidade de ocorréncias de aposentadorias per invalidez esperada para cada exercicio
longo dos anos.

Opinião do atuârio:
Conforme estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoçao da täbua aqui informada por ser aderente a
estiniativa media de longo prazo, condiçao esta em que variaçöes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.

demais, entendemos que a continuidade dos estudos e 0 acUmulo de novos eventos proporcionará a realização de testes
corn mais registros, o que contribuirá para uma major consisténcia do seu resultado.

Tabua de Mortalidade de Inválidos
Valor:	 CSO 58
Quantidade esperada no exercicio seguinte:	 3,00
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 5,00
Comentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

Mortaiidade de Invãlidos esperada para 2015 foi equivalente a 2, decorrente da apiicação da hipótese utilizada na
vaIiação Atuarial de 2014 (CSO-58) na base populacional de invãlidos de dezembro de 2014, sendo a quantidade de

eventos encontrada de 5. Depreende-se que esta variação pode ser represenlativa das osciiaçOes em torno da tendéncia
esperada, porém, Os testes de aderOncia realizados no exercicio de 2015 apontaram para a manutençao desta premissa,
apesar do comportamento observado na massa, representando portanto, urn dos possiveis fatores interferentes no
comparativo entre eventos esperados e ocorridos, e que permanecerã sob anãlise no anode 2016.

;tifrcativa da EFPG:
estudos de aderéncia realizados demonstraram a manutenção da Tábua então adotada pelo Piano (CSO-58), uma vez
essa se mostrou mais aderente a massa, conforme Os estudos realizados.

;sa forma, prornoveu-se a manutenção da tabua, que tende a refietir a quantidade de ocorrOncias de falecimentos de
istidos inváiidos esperados para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.

nforme estudos ne aderéncia realizados, entendemos ser adequada a manutençáo da tábua 080-58, per ser aderente ao
nportamento da massa e a estimativa media de longo prazo.
)ortante registrar que essa hipOtese e sensivel as ocorrências de falecimentos de assistidos inválidos ao longo dos anus.
essitando de constante monitoramento e realizaçao dos testes de aderéncia corn o aprofundamento necessário para que
resultados reflitam a reandade da massa.
amais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa tabua, entendemos que a continuidade dos estudos e 0
rnulo de novos eventos proporcionara a reahzação de testes com mais registros, 0 que cantribuira para uma maior

isisténcia do seu resultado.

no exerciclo seguinte:	 116,00
no exercicio encerrado: 	 87.00

Mortandade Geral esperada para 2015 foi equivalente a 109 mortes, decorrentes da aplicaçao da hipótese utilizada na
'aliação Atuarial de 2014 (RP-2000 Suavizada 20% segregada per sexo) na base populacional de dezembro de 2014,
ndo a quantidade de eventos encontrada de 67. Depreende-se que esta variação pode ser representativa das oscilaçoes
n torno da tendéncia esperada, próprio do processo de inferencia estatistica. Inclusive, os testes de aderência realizados
exercicio de 2015 apontaram para a manutenção desta premissa, apesar do comportamento observado na massa.

?ssaita-se que o comparativo entre eventos esperados e ocorridos pernianecerá sob anahse no anode 2016.

base nos estudos de aderéncia realizados em 2015, a manutenção da tábua de Mortandade Gerai RP-2000 Suavizada
segregada por sexo está aderente a massa do piano, que apresenta sobrevida superior a tabua minima determinada
Resoiução CGPC n° 1812006, quai seja, a AT-83, encontrando-se, portanto, adequada a iegisiação vigente na data de
rrarnento do exercicio.

Opiniào do atuârio:
Conforme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adoção da tabua aqui informada por ser aderente
ao comportamento da massa e a estimativa media de longo prazo, condição esta em que variaçOes pontuais nos eventos
são esperadas. Registramos que essa hipOtese e sensivel as alteraçães nas ocorréncias de faiecimentos da popuiaçao do
piano ao longo dos anos, necessitando de constante monitoramento e reahzaçao dos testes de aderéncia corn o
aprofundamento necessário para que Os resultados reflitam a reandade da massa.
Ademais, embora estejamos recomendando a adoção dessa tábua, entendemos que a continuidade dos estudos e o
acumuio de novos eventos proporcionarã a realização de testes cam mais registros, 0 que contribuira para uma maior
consisténcia do seu resuitado.

H1P6TESES ATUARIAIS NAG

Assinatura do Atuario:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
-	 PLANO DE BENEFICIGS: [20060036-741 NOVO PLANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAçA0: 31/12)2015	 TIPO: COMPLETA

FIIPOTESES ATUARIAIS NAG UTILIZADAS NESTA DEMONSTRAcAO
Hipôlese sobre GeraçOes Futuras de Novos Entrados
Projeçâo de Crescimento Real dos Beneficios do Piano
Tâbua de Morbidez

eficlo: - BENEFICIO POR INVALIDEZ
ntidade de beneficios concedidos:	 220
e media dos assistidos:	 53

	 0
	 43.790.58207

049

R$

Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assist
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados - 	 R$ 45
licios a Conceder
ontribuição Detinida
Saldo de Comas - parcela Patrocinador ou lnstituidor
Saldo de Contas - pamela Partidpantes

	 R$ 0,

?neficio Definido Capitalizacâo Programado
	 R$ 0

Valor Atual dos Beneficios Futuros
	

R—$0

(-) Valor Atuat das Contribuigoes Futuras Patrocinadores
	 R$ 0

(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes
	

R—$0
aneticio Definido Capitalizaçäo näo Programado

	
R—$0

(-) Valor Atual de
Beneficio Definido

- - Beneficio Definido

Assinatura do Atuario:

Página	 11



Assinatura do Atuãrio:

POgina	 12

DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FIJNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: (2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

ricio: BENEFICIO PROGRAMADO
idade de beneficios concedidos: 	 0
media dos assistidos:	 0

0,00

PS 0.00
PS 0.00.
P'so 00

Saldo de Conta dos Assistidos
Beneficio Definido

Valor Atual dos Beneficios Futuros Prograrnados —Ass
Valor Atual dos Berieficios Futuros nn Programados -

Beneficios a Conceder
Contribuiçao Definida

Saldo do Contas - parcela Pairocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - oarcela Particinantes

(-) Valor

(-) Valor
Beneficio I



DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] Nova PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATADAAVALIAcAO: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

médio d

assistidos:
	 ' do Ano	 .996.065,43

'do Ano

.327. 504

Saldo de Conta dos AssistlOOS

neficio Definido
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Valor Atual dos Beneficios Futuros

icios a Conceder

)ntnbuucao Definida
Satdo de Contas - parcela Patrocii

Saldo de Contas - parcela Particip

- "Sb

	

rinc -
	 $ 0_I

.114,

.114,

	

ou Instituidor
	 .477,

Atual dos Be

ilorAtual das
	

Futuras

dor Atual das
	

Futuras

o Definido C
	

não Pro
	

0

Atual dos Be
	

35

ilorAtual das
	

Futuras

Ior Atual das
	 ; Futuras

io Definido

10 Definido I
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' DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- -	 PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74) NOVa PLANO
rw	 MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVAL!AcAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA	 - -

BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO
de beneficios concedidos:	 0	 Valor médio do beneficio (R$): 	 000
dos assistidos:	 0	 gusto do Ano (R$): 	 0,00

Contrlbuiçao Definida
Saldo de Conta dos Assistidos

Beneficlo Definido
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos
Valor Atual dos Beneficios Futuros nao Programados - Assistidos

Beneficios a Conceder
Contribuiçäo Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçäo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçao näo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

Beneficlo Definido Capitais de Cobertura
Beneficio Definido Repartiçao Simples

PS 0.00

Ps 000

P50.00
P-S 0.00

PS 0.00.
P$ ooq
R$ 0,0

Assinatura do Atuário: 	 A
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

.'.9.':	 ENTIDADE: FUNCEF
- - r	 PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVa PLANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2015 	 TLPO: COMPLETA

IRS

LtI

Valor Atual dos Beneficios Futuros Prograniados - Assistidos
H - - - Valor Atual dos Beneficios Futuros näo Programados - Assistidos

Beneficios a Conceder 
- Contribuiçào Definida 

Saldo de Contas - parca Patrocinador cu Instituidor 
-	 Sdo de Contas - parcela Participantes 

Beneficio Definido Capitalizaçâo Programado 

Futuras Patrocinadores
Futuras Participantes

nâo Programado

Futuras Patrocinadores
	 PS 0,

Futuras Participantes R$ 0,
R$ 0,
R$ 0,

Assinatura do Atuario:	 A
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C;	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FIJNCEF

	

- -
	 PLANO DE BENEFICIOS: (2006.0036-74] NOVO PLANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO 	 DATA DA AVALIAQAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

DE ASSISTIDOS DECORRENTES DE BENEFICIOS PROGRAMADOS
Je beneficios concedidos: 	 0	 lyalor médio do benetIcio (R$}: 	 000
dos assistidos: 	 0	 Custo do Ano IRS):	 0.00

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

MIEWPINCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA CA AVALIAçAC: 31/1212015 	 TIPO: COMPLETA

Assistidos

Beneficios a Conceder
Contribuição Definida

--

	

	 Saldo de Contas - parc
Saldo de Contas - parc

b	 Beneficio Definido Capita
- Valor Atual dos Benefici

(-) Valor Atual das Cont
(-) Valor Atual das Cont

(-) Vale
(-) Vaic

Beneficio
Beneficio

Futuros Programados - Assistidos
Futuros nào Programados - Assistidos

Patrocinador Cu Instituidor
Participantes
ação Programado
Futuros

ibuiçOes Futuras
Iizaçäo nao Pro!
s Futuros
ibuiçOes Futuras
ibuiçOes Futuras
is de Cobertura

Assinatura do Atuário:
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C	 DEM0NsTRAçAO ATUARIALENTIDADE: FUNCEF
-	 PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PIANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO	 DATA DA AVALIAQAO: 3111212015 	 TIPO: COMPLETA

PENSAO POR MORTE DE ASSISTIDOS DECORRENTES DE BENEFICIOS PROGRAMADOS
beneficios concedidos:	 39Valor médio do beneficio (R$): 	 17699

Os assistidos:	 43	 çusto do An (R$): 	 000

Beneficios Concedidos
Contribuiçäo Definida

Beneficios a
Contribuiçao Definida

Saldo dd Contas - oarcela Patrocinador ou
Saldo de Contas -

Beneficio Definido Cai
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras

Assinatura do Atuârio:	 //	 2	
Pagia	 18



DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: 12008-0036-741 NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

PENSAO POP MORTE DE PARTICIPANTES E ASSI
le beneficios concedidos: 	 637	 iValor médio
dos assistidos:	 36	 usto do Ar

Beneficios Concedidos
Contribuiçao Definida

Saldo de Conta dos Assistidos
Beneficio Definido

Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assist
Valor Atual dos Beneficios Futuros nao Programados - A!

Beneficios a Conceder
Contribuição Definida

- parcela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

-	 Beneficio Definido Capitalizaçâo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes

- - - Beneficio Definido Capitalizaçào nao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(H Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes

Beneficlo Definido Capitals de Cobertura
Be nefi c io Definido Repartiçâo Simples

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO I - NOVO PLANO

Normal do Ano

L ecibiiio- -
Valor Atual dos Beneficios Futuros Prograniados - Assi
Valor Atual dos Beneficios Futuros nao Programados -

Beneficios a Conceder
-	 Contribuiçäo Definida

Saldo de Contas - parceta Patrocinador ou Instituidor-	
- SIrIn rin Cnnt	 - nrrPI2 Prtirinntps

Beneficio Definido Capitalizaçâo Programado
Valor At 	 dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadorc

neficio Definido Capitalizaçâo não Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes
Definido Capitals de Cobertura
Definido Reparticao Sirpples -

760,43
0.00
0,00

Ps 89.184.765
R$ 89.184.765

PS 0,
PS 0,

R$ 89184.765
PS 0,

Ps 89.184.765
R SO,
PS 0.
PS 0
PS 0

P50,
R$-0,

PS 8.491.615.536,
R$ 527.066.421.

PS 0,
P50,

PS 527,066.421,

PS 3.960.726.477,1
P5 4.003.822.637,2

PS

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIC 	 DATA DAAVALIAçAO: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

PATRIMONIO DE COBERTURA
ratrimôno do Cobertura:	 R$ 6.394.408.268,17	 insuficldncia de cobertura: 	 R$ 97.207.267.45

FIJNDO PREVIDENCIAL DE DESTINACAO E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO

Assinatura do Atuário:	 -	
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [2006.0036-741 NOVO PLANO

f:xv,o;wflA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

fQJ4TE DOS RECURSOS

Participantes	 Assistidos	 Patrocinador

Valor (RS)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 Valor (0/,) Total em valores

Total de	 802.693.323,75	 0,00	 802.893.323,75	 1.605.786.647,50

ContribuiçOes	 802,893.323,75	 8,91	 000	 0,00	 802.893.323.75	 8,91	 1.605,786.647,50

preVidenciãrias
Normais	 802.893.323,75	 8,91	 0.00	 0,00	 802.893.323,75	 8,91	 1.605.786.647,50

Extraordinàrias	 0,00	 0,00	 0,00	 000	 0,00	 0,00	 0,00

Deficit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
equacionado

Servlço	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Passado

Outras	 0,00000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Finandades

Utiiizacäo de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

fundos

Exigencia	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
regulamentar

Destinaçao de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
reserva

Data lnicio de Vip ência:	 01/0612016

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

Evoluçâo dos custos:
CpIicando.. se as diretrizes do Regulamento do piano de beneficios NOVO PLANO, obtiveram-se Os percentuais
Ia contribuiçao para a patrocinadora e participantes ativos, corn base nas contribuiçOes veriflcadas sobre o
:otai ca foiha salarial.
3 custo total do piano, caiculado a partir dos resultados da avaliaçao atuarial, resuitou num total de 18,62%,
:onsiderando o carregamento administrativo.

3 piano de cLlsteio previdenciário recornendado para o exercicio de 2016 está apresentado nas tabelas abaixo,
snde constam as taxas medias de contribuição a serem praticadas pelos participantes, assistidos e
patroci nadora.

As contribuiçOes foram estimadas conforme demonstrado a seguir:

Participante: Beneficio nào prograrnados - 0,00%; Despesas Administrativas - 0,40%; Contribuiçào Normal -
8,91% e Total da contribuição do participante - 9,31%.
Patrocinadora: Beneficio não prograrnados - 0,49%; Despesas Administrativas - 0,40%; Contribulçào Normal
- 8,42% e Total da contribuição do participante - 9,31%.

taxa dos beneficios de risco de 0,49% (0,00% do Participante + 0,49% das Patrocinadoras) e o resuitado do
sconto relacionado ao comprornisso atuarial atribuido aos beneficios de invaiidez, pensão e pecUilo por
orte, aue considerou o valor dos Rebultadp$ a Reahzar ex.jstente.

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE 13ENEFICI0S: (2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTOOEEXERC1CIO	 DATADAAvALIAcA0: 3111212015 	 TIPO: COMPLETA

As contribuiçOes da patrocinadora CAIXA serão idOnticas ao somatório das contribuiçOes dos participantes,
respeitando-se a principio da paridade contributiva, cuja ahquota media projetada fol de 9,31%, podendo esse
percentuai variar, de acordo corn o comportarnento da massa salariai dos participantes ativos durante o
periodo de vigéncia do piano de custeio a ser irnpiernentado, bern corno da escoiha dos percentuais a serem
praticados peios participantes.

Tendo em vista a natureza do piano de contribuiçao variâvei e a vincuiação da contribuição patronai a fatos
efetivarnente ocorridos, tais corno saiãrios realmente pagos, contribuição reaiizada pelo participante e nürnero
de adesOes ao piano, as taxes de contribuição apresentadas neste docurnento são estirnativas, podendo,
portanto, deixar de coincidir corn as taxas efetivarnente praticadas.

Necessário que se observe que as fontes de custelo podern ser: contribuiçao dos participantes e assistidos;
contribuiçao da patrocinadora; reernboiso da patrocinadora; resuitado dos investirnentos; receitas
adrninistrativas; fundo adrninistrativo; dotação iniciai; e doaçOes.

Conforrne o voto DiPEC 052/2015 aprovado peia Diretoria Executiva e Conseiho Deliberativo nas respectivas
Resoiução/ATA DE 199/1232 e Resoiuçao/Ata CD 060/425, a taxa de carregamento, incidente sabre as
contribuiçOes, está contempiada nas taxas de custeio previdenciãrio do piano, cujo percentual previsto a ser
adotado no exercicio de 2016 equivale a 4,25% am.. Os participantes ativos, assirn corno autopatrocinados,
contribuirão juntamente corn a patrocinadora corn a taxa de carregarnento incidente sabre a valor da
contribuição previdenciária. Já Os assistidos tern a incidOncia da taxa de carregamento sobre as seus beneficios
de 0,9% am., corn a contrapartida da patrocinadora no rnesmo percentual. E foi rnantida a Taxa de
Administraçao de ate 0,10% a.a. incidente sobre o Recurso Garantidor do Piano de Beneficios para a exercicio
de 2016. Esse piano de custeio deverã entrar ern vigor, no maxima, a partir do dia 1 0 do rnès subsequente ao
prazo para envio das respectivas DernonstraçOes Atuariais - DA, quai seja, envio das DemonstraçOes Contabeis
a Previc.

conforme o referido voto, a lirnitador de transferéncia de recursos dos pianos de beneficios para o
irna de Gestao Administrativa - PGA, de 0,29% do Recurso Garantidor do Piano de Beneficios, foi
uido peia taxa de carregarnento de 4,50% incidente sobre as contribuiçoes a serern arrecadadas mais Os
cios a serern pagos no ano de 2016, corn o intuito de utihzar urn hrnitador que possua uma base mais

rnportante registrar que essa regra está de acordo corn as disposiçOes do Reguiarnento do Piano de Gestão
\drninistrativa da Entidade e ern consonãncia corn a iegisiaçao especifica sobre 0 terna.

terã vi qéncia a partir de 01/01/2016.

das provisôes matemáticas:
Provisoes Maternàticas de Beneficios Concedidos apuradas em 2015 tiverarn crescirnento de 57,43%,

endo comparadas corn as vaiores apresentados ern 2014, atuahzados peia meta atuariai de 17,54% (5,63% a.
e INPC acurnuiado de 11,28% a.a.). Essa variação se deve em especial aos seguintes rnotivos

- Eievado nürnero de novas concessOes de beneficios, representando urna Reserva total de R$ 213.71 3.791,90,
atualizada peia meta de 17,54% para dezernbro/2015, 0 que significa 40,55% das Provisôes Maternéticas de
Beneficios Concedidos deste ano;
- Reduzido nUrnero de encerramento de beneficios, representando urna Reserva total de R$ 1165.902,68,
atuatizada pela meta de 17,54% para dezernbro/2015, 0 que significa 0,22% das Provisoes Maternáticas de
Beneficios Concedidos deste ano.
- Houve a entrada de 1 nova beneficio judicial no NOVO PLANO no anode 2015, irnphcando majoração de R$
715.950,11 na Reserve de Beneficios Concedidos, 0 que representa 0,14% des Provisoes Matemáticas de
Beneficios Concedidos deste ano.

Quanto ao incremento das Provisoes Maternáticas de Beneficios a Conceder, a variação observada foi de
13,16% quando cornparadas corn os valores apresentados ern 2014 atualizados peia rentabihdade do exercicic
de 2015 de -0,06%, e essa se deve a evoiuçao normal do Piano, onde são considerados vãrios fatores, dentre
eies, principairnente, a entrada de rovos,participantes e contribuiçOes, reajuste de saiOrios de participaçao, e
atuahzação do saido peia rental hdde dà cota. I
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gerenciarnento de risco atuarial tern como base trés pilares primordiais: aprirnoramento dos sistemas de
lcuio atuarial, consisténcia cadastral e aderéncia das hipôteses atuariais. Corn reiação aos cáicuios atuariais,

struturados em SAS, a fluxo do passivo estocástico foi implantado no ano de 2014 e encontra-se em fase
vançada de testes de apuração das provisOes matemáticas. No âmbito cadastral, e reahzada a anáhse mensal
a base de dados atuariais, aphcando constante critica, acompanhamento e validaçâo. Quanta as hipóteses
tuariais. são desenvoividos estudos de aderéncia para todas aquelas utikzadas nos pianos. Corrobora tambem
ara o controle dos riscos atuarials a existOncia de urn piano de trabaiho anual e de indicadores de
esernpenho para fins de controie dos riscos atuariais, assim coma a acornpanhamento das provisOes
iatemáticas, do orçado/reahzado, ca constituiçao/reversao, edo incrernento de referidas provisOes
jmoarativamente a meta atuariai.

importante destacar que o projeto para implernentação ca Gestão do Risco Atuarial no ãmbito da FUNCEF
ancontra-se em andamento, corn a etapa de diagnóstico conciulda, conforrne projeto entregue pela consuitoria
Ernst Young em janeiro de 2016, sendo a próxima etapa reiacionada a impiantação dos processos, a quai
ieverã ser definida internaniente.

O valor do Equilibria Técnico Ajustado do NOVO PLANO - CAiXA e negativo de R$ 7.553,030,85, representando
1,43% das ProvisOes Matemáticas do Piano, estruturadas na rnodandade de beneficio definido.

acordo corn a Resoiuçao MPS/CGPC n° 26/2008, atuairnente vigente para 0 exercicio de 2015 e, portanto,
siderando as alteraçOes trazidas peia Resoluçao MPS/CNPC n° 22/2015, a hmite legal que possibihta 0 não
acionarnento irnediato do deficit, corresponde a 1% x (duração do passivo -4) x Provisao Matemática, cujo
i(tado no caso do NOVO PLANO e de 8,22% das provisOes maternéticas estruturadas na modandade de
'eficio definido, considerando a duraçao do piano de 12,22 anos. Assim, 0 deficit apurado de 1,43%
nor ao hmite de 8,22%, estando dentro da rnargern toierávei, conforme dernonstrado abaixo:

uihbrio Tecnico Ajustado 	 7.563.030,85
irgern Legal (8,22% das ProvisOes Maternãticas) (-)
uihbrio Tecnico Ajustado a Equacionar (=)

ssaltamos que fol reahzado estudo para aveniguar a capacidade do piano de beneficios em honrar as
mprornissos do exercicio de 2015, cuja anâhse estâ fundamentada no confronto dos recursos financeiros
atrimônio de Cobertura do Piano) cam as despesas corn beneficios previdenciários projetadas no fiuxo
iariai previsto para o refenido periodo, correspondendo respectivarnente a R$ 8,4 biihOes e RS 378,2
ihOes, concluindo-se assim, que o fluxo financeiro e suficiente para honrar os cornpromissos do exercicio
bsequente.

Acompanharnento ca aderéncia das hipOteses e premissas atuariais par meio de teste de hipôtese;
A rentabilidade dos ativos do piano atingir a meta atuariai;
Plano de Custeio aphcado ser suficiente para cobrir as obrigaçOes;
Base cadastrai refietir exatamente a rnassa dos participantes e assistidos;
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GRUPO DE CUSTEIO: 2- NOVa PLANO; ex PMPP

rPah1t0s Ativos: 	 0	 rempo meWo de contribuição (meses):	 112
memo Para aposentaaorua (meses):

HIPOTESES ATUARIAIS

Hipótese:	 Fator de Deterrninaçã
Valor:	 098
Quantidade esperada no exerciclo
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:
Comentârio sobre divergencia entre esperad

quantidade esperada para 0 exercicio de 2015 foi de 0,98, utilizada na Avakação Atuarial de 2014, representando 0 fator
rn base no INPC projetado para 0 longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, determinada a partir do fator caiculado corn a aphcação do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A

vergëncia deveu-se a fatores relacionados a pohtica econOmica e ao cenário de infiação atual (11,28%), cornparativarnente
projetado para 0 longo prazo (6,44%). Ressalta-se que essa variável é constanternente avaliada pela Entidade, por rneio

s estudos de aderência das oremissas atuarlais.
Justificativa da EFPC:
D indice utihzado refiete o impacto da perda do poder de compra do beneficio do INSS ao longo do tempo, segundo
estudos de aderéncia reahzados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçöes de
INPC/IBGE para o longo prazo, esperado p&a area responsével pela macroaiocaçao de recursos e cenarios da FUNCEF,
concornitante corn a taxa de juros técnicos adotada no Piano.

'ire estudos de aderéncia realizados, entendernos ser adequado o indice adotado nesta Avahação Atuariai, por se
de estirnativa media da inflagao de iongo prazo, projetada peia area responsavel peia macroaiocaçào de recursos e
ios da FUNCEF.
tante registrar que essa hipôtese é sensivei as variaçOes infiacionárias, necessitando de constante monitoramento e
quente reprocessarnento dos testes de aderência reahzados ou outro que meihor representar 0 comportamento dos
nos anos subsequentes.

de Determinaçâo Valor Real Longo do Tempo Ben Entidade

no exercucio seguinte:
ocorroa no exercicio encerTaao:

entre esperaao e ocorriao:
quantidade esperada para 0 exercicio de 2015 foi de 0,98, utihzada na Avahaçáo Atuarial de 2014, representando 0 fator
rn base no 1NPC projetado para o longo prazo esperado peia FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, determinada a partir do fator calcuiado corn a aplicação do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A

vergência deveu-se a fatores reiacionados a pohtica econômica e ao cenário de infiação atuai (11,28%), comparativarnente
projetado para o iongo prazo (6,44%). Ressatta-se que essa variávet é constantemente avahada pela Entidade, por meio
s estudos de aderéncia das premissas atuariais.
jstificativa da EFPC:
indice utihzado refiete o irnpacto da perda do poder de compra do beneficio ao iongo do tempo, segundo estudos de

leréncia reahzados, utihzando pam tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçöes de iNPC/iBGE para o
ngo prazo, esperado peia area responsãvei peia macroalocaçao de recursos e cenãrios da FUNCEF, concomitante corn a
xa dejuros tOcnicos adotada no Piano.

ire estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequado o indice adotado nesta Avahacão Atuariai, poise
de estirnativa media da inflaçâo de longo prazo, projetada pela area responsâvel peia rnacroaiocaçâo de recursos e
Os da FUNCEF.
tante registrar que essa hipOtese e sensivel as variaçOes inflacionarias, necessitando de constante monitoramento e
quente reprocessamento dos testes de aderencia realizados ou outro que meihor representar o comportarnento dos
nos anos subsequentes.
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Hipótese:	 ce ramina ae
Valor:	 uge 4 anos mais jovem na data de aposentadoi

Feminino:	 ge 1 ano mais veiho na data de aposentadoria.

Quantidade esper 	 no exerciclo seguinte:
Quantidade oc	 no exercicio encerrado:

esperado e ocorrido:
cornposição familiar considerava que as esposas sedan, em media, 4 anos mais jovem, e as maridos seriam, em media, 1
o mais veiho, que seus respectivos cônjuges. A idace apurada, porérn, demonstra que a diferença media das esposas é
863 anos mais jovem e as maridos 450 anos nlais jovem, 0 que na media geral equivale a 788 anos mais jovem.

variaçao e representativa das osciiaçOes em torno da tendencia esperada, próprio do processo de inferéncia estatistica,
ndo esta variavel constanternente avahada pela Entidade, par meio dos estudos de aderência das premissas e hipoteses
uariais com vistas a manutenção destas sempre em sintonia corn a massa e corn o piano.

Esta hipótese e utilizada aos aposentados que tenham status de casado sem informaçflo de cânjuge no cadastro, em que se
utiliza então, a diferença etária media entre Os aposentados casados e as seus respectivos cOnjuges.
o estudos de aderencia reahzados, que adotaram toda a massa de participantes de todos os pianos de beneficios
administrados peia FUNCEF devido aos pequenos registros existentes em cada piano, indicaram que as aposentados
Mascuhnos casados possuern cOnjuge feminino 4 anos maisjovem, e aposentados Femininos possuem cOnjuge mascuhno 1
anos mais veiho, mantendo a hipotese anteriorrnente adotada.
Opinião do atuário:
Conforme estudos de aderência reahzados, entendemos ser adequada a adoção ca hipotese aqui informada por sec
aderente a estimativa media de iongo prazo, condição esta em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são
esperadas.
lrnpciilante registrar que essa hipotese e sensIvei as ocorréncias de aposentadorias corn dependentes vitalicios e ou
ternporários, necessitando de constante monitoramento e reahzação dos testes de aderOncia, a ser reabzado no exercicio de
2016.
Aclerrais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa hipotese, entendemos que a continuidade de estudo e o
acUrnuio de acorréncias futuras de novos eventos proporcionarã a reahzação de testes corn mais registros e major
.confiabWidade, o que contribuirá para on resuitado mais consistente.

dos Beneficios)HipOtese:	 indexador d
Valor:	 iNPC (IBGE)
Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no
Comentário sobre diverc

quantidade esperada para o exercicio de 2015 foi de 6,44%, utilizada na Avahação Atuariai de 2014, representando 0
]PC projetado para o médio prazo esperado peia FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicia encerrado
icontra-se detemiinado a partir da apuraçào do iNPC/IBGE efetivo em 2015, equivalente a 11,28%. A divergéncia deveu-se
fatores reiacionados a pohtica econômica e ao cenário de inflação atual.
ustiticativa da EFPC:
indice utihzado reflete as projeçOes de iNPC/IBGE projetado para o médio prazo eiaborado pela area de investimentos da

UNCEF, considerandc fatores reiacionados a politics econômica, que e bahzada peia teoria econométrica.

Conforme projeçOes realizadas peia area especifica ca FUNCEE, entendemos ser adequada a adoçao do indexador aqui
informado por se tratar de estimativa media ca inflação para 0 exercicio seguinte.
'iniportante registrar que essa premissa 6 imprescindivei para fins de determinação da meta atuariai do Plano, necessitando
de seu constante monitoramento e consequente reprocessamento dos estudos reahzados, de forma que 0 retorno dos
investimentos do Piano comportem esta variação, de forma mensal e acumulada, no intuito de minimizar Os impactos
decorrentes de eventual não atingimento.
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Hipótese:	 Projeção de Crescimento Real do 	 Major
Valor:	 0,00

	

no exercicio seguinte:	 000

	

no exercicio encerrado: 	 0,00
reraência entre esoerado e ocorrido:

Crescirnento Real do Major Salado de Beneficio do INSS esperado para 2015 foi equivalente a 0%, ou seja, a hipOtese
lizada na Avaliação Atuarial de 2014, sendo a taxa encontrada de 0%. Esta se deu de acordo corn a varia 0 dos valores

' urados e utilizados para fins de Avaliação Atuarial de 2015 comparativamente a 2014.
ice a forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variaçao do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta
missa é apurado tambem pelo teto de contribuição do INSS, que recebe o mesmo tipo de reajuste, näo ha Crescimento
al nos Beneficios no RGPS.

percentual utilizado tende a refletir o aumento medio dos salarios de beneficios pagos pelo INSS ao iongo do tempo. Face
forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variaço do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta
emissa e aplicado também ao teto de contribuição do 1NSS. qua recebe o mesmo tipo de reajuste, nào ha Crescimento
eal no major Beneficios do RGPS.

iiao do atuãrio:
idemos ser adequada a manutençâo do percentual aqui informado devido a forma de reajuste dos beneficios do 1NSS,
seja, pela variação do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta premissa e aplicado tambérn ao teto de
ibuição do 1NSS, que recebe o mesmo tipo de reajuste, não resultando, assim, em Crescimento Real no major
ficios do RGPS.

Taxa Real Anual de Juros
5,54

	

de esperada no exerciclo seguinte: 	 5,54

	

de ocorrida no exercicio encerrado: 	 0,47
sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

Taxa Real Anual de Juros esperada para o exercicio de 2015 foi equivalente a 5,54% a,a., ou seja, a hipotese utilizada na
\valiaçao Atuarial de 2014, sendo a taxa encontrada de 0,47%, equivalente a taxa de rentabihdade do Piano no anode
?015, liquids da inflaçäo do periodo, equivalente a 11,28% a.a.. A divergencia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos
nvestimentos ocorrida no exerciclo ter sido inferior a Meta Atuarial do Piano de INPC + 5,54%, em decorrOncia, em especial
to cenário econOmico do anode 2015.

taxa dejuros utilizada busca refletir o retorno dos investimentos esperado para cada exercicio ao longo dos anos.
onsiderando Os resuitados do estudo especifico, realizado para a verificaçâo dessa taxa de juros, corn base naquele
iiizado na definição das metas de macroaiocação dos ativos para a politica de investimentos relativa ao quinquénio
)16/2020 dos Pianos, bern como Os limites estabelecidos pela Resolução n o 18/2006 e suas alteraçoes, alterou-se a taxa
-aide juros para 5,54% a.a., em substituiâo a taxa de 5,63% a.a. adotada anteilormente.

Conforme estudo realizado pela area, quanto a convergéncia da taxa de juros ao retorno esperado da carteira de
nvestirnentos do piano, em obediéncia a instruçao PREVIC no 07/2013, entendemos ser adequada a adoção da taxa aqui
nformada por se tratar de estimativa media de longo prazo, consubstanciado pelo cenário de rentabilidade, risco e
rnacroalocação de carteira disponibihzado pela area de investimentos, assim como projeçôes de passivo previdenciario.
Registra-se que essa hipotese e sensIvel ao cenário econOmico, 0 qual acarreta alteraçoes no retorno dos investimentos ao
ongo dos anos, necessitando de constante monitoramento, em especial na Politica de Investimentos. e reahzação dos
estes de convergênce mediante aprofundamento a ser realizado neste exercicio de 2016.

HipOtese:	 Tabua de Mortalidade de Invandos
Valor: CSO 58

	

Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 5,00

	

Quantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 1,00
sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

A Mortalidade de lnváiidos esperada para 2015 foi equivatente aS, decorrente da aplicaçâo da hipotese utilizada na
Avahaçao Atuarial de 2014 (CSO-58) na base populacionai de inválidos de dezembro de 2014, sendo a quantidade de
eventos encontrada de 1. Depreende-se qua esta variaçao pode ser representativa das oscilaçUes em torno da tendencia
esperada, porém, os testes de aderéncia realizados no exercicio de 2015 apontaram para a manutenção desta premissa,
apesar do cornportamento observado na rnassa, representando portanto, urn dos possiveis fatores interferentes no
comparativo entre eventos esperados e ocorridos, e que permanecerã sob análise no anode 2016.
Justificativa da EFPC:
Os estudos de aderéncia realizados demon çra 2 manute Th da ãbua entao adotada pelo Piano (CSO-58), urna vez
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que essa se mostrou mais aderente a massa, conforme Os estudos realizados.
Dessa forma. prorrioveu-se a manutenção da tábua, qua tende a refletir a quantidade de ocorréncias de falecimentos de
assishdos inv6lidos esperados para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.

Conlorme estudos de aderOncia realizados, entendemos ser adequada a rnanutencáo da tábua CSO-58, par ser aderente ao
com portamento da massa e a estirnativa media de longo prazo.
Importante registrar que essa hipotese e sensivel as ocorréncias de falecirnentos de assistidos inválidos ao longo dos anos,
necessitando de constante monitorarnento e realizaçào dos testes de aderéncia COfl 0 aprofundarnento necessário para qua
os resultados refhtam a reandade da massa.
Ademais, muito embora estejamos recomendando a adogão dessa tâbua, entendemos que a continuidade dos estudos e o
acümulo de novos eventos proporcionará a realização de testes corn niais registros, o que contribuirá para uma major
consisténcia do seu resuitado.

esperada no exerciclo seg
ocorrida no exercicio encc

omentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
Mortalidade Geral esperada para 2015 foi equivalente a 46 modes, decorrentes da aplicaçäo da hipotese utilizada na
ial:açao Atuarial de 2014 (RP-2000 Suavizada 20% segregada por sexo) na base populacional de dezembro de 2014,
?ndo a quantidade de eventos encontrada de 33. Depreende-se que esta variaçào pode ser representativa das oscilaçoes
n torno da tendencia esperada, prOprio do processo de inferéncia estatistica. inclusive, os testes de aderéncia realizados

exercjcio de 2015 apontaram para a rnanutençào desta premissa, apesar do comportamento observado na massa.
essalta-se que o cornparativo entre eventos esperados e ocorridos perrnanecerá_sob anaiise no anode 2016.

Justificativa da EFPC:
Corn base nos estudos de aderéncia realizados em 2015, a rnanutenção da tabua de Mortaiidade Geral RP-2000 Suavizada
20% segregada por sexo está aderente a massa do piano, que apresenta sobrevida superior a tabua minima determinada
pela Resolução CGPC n° 1812006, qual seja, a AT-83, encontrando-se, portanto, adequada a legislaçao vigente na data de
enceiranlento do exercicio.
Opiniao do atuário:
Conforme estudos de aderéncia real jzados, entendemos ser adequada a adoçáo da tãbua aqui informada por ser aderente
ac comportamento da massa e a estimativa media de longo prazo, condicao esta em que variaçOes pontuais nos eventos
são esperadas. Registrarnos que essa hipotese e sensivei as alteragöes nas ocorréncias de talecimentos da populacão do
piano ao iongo dos anos, necessitando de constante monitoramento e realizaçao dos testes de aderência corn o
aprofundamento necessário para qua Os resultados reflitarn a real jdade da niassa.
Ademais, embora estejarnos recornendando a adogao dessa tabua, entendemos que a continuidade dos estudos e 0
acUmulo de novos eventos proporcionarà a realizagão de testes corn mais registros, 0 que contribuirâ para uma major
consjstOncja do seu resultado.

IIIPOTESES ATUARIAIS NAO UTILIZADAS NESTA DEMONSTRAçAO
Fator de Delerminaçào Valor Real ao Longo do Tempo Saiârios
HipOtese de Entrada em Aposentadoria
Hjpôtese sabre GeraçOes FL'turas de Novos Entrados
Hipôtese sabre Rotatividade (Percentual)
Projecão de Crescirnento Real de Salario
Projeçâo de Crescjmento Real dos Benefjcios do Piano
Tábua de Entrada em lnvaljdez
Tábua de Morbidez

BEN EF I ci Os



dos
dos

a

ca-n r;r'-o Ucru
PS 1.279.928.05

PS 0.00;
PS 1 .279.928.0

R$ 0,00
1

R$ 0,00

R$00
R$ ood

R$0.0
R$ 00
R$0.0

Ps 0.00
PS O
PS 0.00

Futuros Programados - Assistidos
Futuros nào Programados - Assistidos

- parcela Patrocinador ou Instituidor
- parcela Participantes
Capitalizaçao Programado

br Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes
0 Definido Capitalizacao nao Programado
Atual dos Beneficios Futuros
lot Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores
lot Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes
0 Definido Capitais de Cobertura
io Defunido Repartiçäo Simples

-7, AQ

11	

' 1 - 

/ A.-' ,Assinatura do Atuãrio:

Pãgina	 28

DEMONsTRAçA0 ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
-.	 PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO

MOTIVO: ENCERRAMENTOOEEXERCICIO 	 DATA DAAvALIAcA0: 31/1212015 	 TIPO: COMPLETA



WWI

EM

D PROGRAMADO
concedidos:	 C

0

Beneficlo: -
uantidade

dde med ia

médio do
do Ano (

' do Ano I

C DEMONSTRAcAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFiCtOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

rp^VtNCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

Beneficios Futuros
das ContribuicOes Futur
dasContribuiçoes Futur
Jo Capitais de Cobertuj
Jo Reparticäo Simples

Saldo de

Beneficios Futuros
Beneficios Futuros

a eonceoer
uição Definida
de Contas - p
de Contas -

io Detinido Cal
Atual dos Benc
lorAtual das C

3lor Atual das C

)91011 Ia4UOflOOO

Programados -

or ou Instituidor
es
ramado

iras Patrocinadores
iras Participantes

PS 0,
R$ 0,
R$ 0,

R$ 0,
R$_0
PS 0,
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C.	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-.	 PLANO DE BENEFICIOS: (2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

eficio: BENEFICIO PROGRAMADO PLENO
itidade de beneficios concedidos: 	 59	 aIor medio do beneficio
e media dos assistidos:	 92	 usto do Ano (R$):

usto do Ano (%):

isöes Matemâticas
Beneficios Concedidos

Contribuição Definida
Saldo de Conta dos Assistidos

Beneficio Definido
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos
Valor Atual dos Beneficios Futuros nao Programados - Assistidos

Beneficios a Conceder

de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor
de Contas - parcela Participantes

Definido Capitalizaçao Programado

nadores

694,21
0,0°

RS 3.349159.6

R$ 3.349.159
R$ 3.349.159

R$ 0,
R$ 0.
R$ 0.

R$O.Od
R$ 0.00

- t-U0U

Assinatura do Atuário: 	 ._"\	
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x
	 ATUARIAL

ENTIDADE: FUNGEF
-.	 PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

PILMDENCIA SOCIAL M0TIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CI0 	 DATA DA AVALIA4;A0: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

Beneficios Concedidos

Beneticlo Detinido
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos
Valor Atual dos Beneficios Futuros nao Programados - Assistidos

eficios a Conceder
Contribuiçâo Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor 	 t-<$ GUI
Saldo de Contas - pareS Participantes 	 Ps 001

Beneficio Definido Capitalização Programado 	 R$ 001
Valor Atual dos Beneficios Futuros 	 R$ 00'
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes	 R$ 0,0

Beneficio Definido Capitalizaçâo nâo Programado 	 Ps 0,0

Patrocinadores
Participantes

ra

Assinatura do Atuário: 	 -Á	 Pâgina	 31
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C. 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- - -	 PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO
PRFVTDF7CIASO_L MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAQAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

usto do Arm (R$): 	 0,00
usto do Ano (%): 	 000



C	 DEMONSTRACAC ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: (2006.0036-74] NOVO FLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTODE EXERCiCIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

PECULIO POR
	

ISTIDOS
de beneficios cone
	 br

dos assistidos:

dos Conceuiclos
ntribuição Definida
	 1*

Saldo do Conta dos
3,111.
$444.Valor P

Valor A
Beneticios a

neficios Futuros näo Programados -

ida
- oarcela Patrocinador ou Instituidor

do de Contas - parcela Partici:
icio Definido Capitalização F
or Atual dos Beneficios Futuro
Valor Atual das ContribuiçOes
Valor Atual das Contribuiçães
Ficio Definido Capitalizaçäo r
or Atual dos Beneficios Futuro
Valor Atual das Contribuiçoes
Valor Atual das ContribuiçOes
ficio Definido Capitais de Cc
ficlo Definido Reparticäo Sir

RS

Patrocinadores
Participantes

IRS
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C .DEMONSTRACAC ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: 12006.0036-741 NOVO PIANO
FA IOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO	 DATA DAAvALIAçA0: 3111212015 	 TIPO: COMPLETA -	 - -

DECORRENTES DE BENEFICIOSDERISCO
cio (R$):	 0,00

R$ 195.051.
Beneticios Concedidos

Contribuição Definida
Saldo de Coma dos Assistidos

Beneficio Definido
Valor Atual dos Beneficios Futuros Prograrnados—Assistidos
Valor Atual dos Beneficios Futuros no Prograrnados - Assistidos

Beneficios a Conceder
Contribuiçäo Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou lnstituidor
Saldo de Comas - parcela Participantes

Beneticio Definido Capitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

Beneficio Definido Capitalizacao näo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual des ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

Beneficio Definido Capitais de Cobertura
Beneficio Definido Repartição Simples

R$ 000
R$ 000
R YUL

Ptr,nn
R$ 0.00

Assinatura do Atuãrio: 	 Z4
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [2006.0036-74] NOVO FLANO

^ILJWIOENCLA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2015	 TWO: COMPLETA

9cio: PENSAO POR MORTE DE ASSISTIDOS DECORRENTES DL B
Wade de beneficios concedidos: 	 569Valor médio do beneficii
media dos assistidos:	 79	 usto do Ano (R$):

Contribuiçao Definida
Saldo de Conta dos Assistidos 

Beneficio Definido	 R$ 38,839.&
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	 R$
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados - Assistidos	 R$ 38839.6'

Beneficios a Conceder
Contribuiçao Definida	 R$

Saldo de Contas - Darceb Patrocinador ou lnstituidor
aruo ae t.aUiILdS - puiueia rdrLILIpdu1

neficio Definido Capitalizaçäo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuigoes Futuras PatrocinadorE
(-) Valor Atual das CoritribuiçOes Futuras Participantes
neficio Definido Capitalizaçào nao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadon

	 R$ 0.
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

	
k$-0

meficio Definido Capitals de Cobertura
	 R$0,

neficio Definido Repartição Simples
	 R$ O,

.4:snatu(a do Atuãrio: 	 A
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C .'. DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE:FUNCEF

- -:	 PLANO DE BENIEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PIANO
PREWDWIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AvAuAcAo: 3111212015 	 TIPO: COMPLETA
r*j'crun nc,	 .- -

neficios Concedidos
Contribuiçâo Definida

Saldo de Carla dos

Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados -Assist
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados - A:

Beneficios a Conceder
Contribuição Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes

Beneficlo Definido Capitalizaçao não Programado

Futuras Patrocinadores
Futuras Participantes

Capitais de Cobertu
Repartição Simples

1.6101

R$ 0.0@
R$ DOD
RS 0.30
R$ 000
PS O,0d
PS 0.00
R$ 0.00
R$ 0,00
Ps 0.00

CONSOLIDADO DO GRIJPO CUSTEIO 2 - NOVO PLANO ex PMPP

usto Normal do Ano
Normal do Ano

Beneficios Concedidos
Contribuiçäo Definida

Saldo de Conta dos Assistidos
PS 48.385360,9

Programados - Assistidos	 P53.793.695,5
näo Proramados - Assistidos 	 PS 44.591.655.3

a	 PS 0.0

Rsood
PS O.00

PS 0.00
- Ps 0.001
--

RS-0.00
o.od

ou
Saldo de Contas - pamela Participantes
neficio Definido Capitalizaçao Programado

ontriburçOes Futuras Patrocin
(-) Valor Atual das ontribuiçOes Futuras Participa

pitalização não Programado
ficios Futuros
ontribuiçoes Futuras Patrocirt

(-) Valor Atual das ontribuiçOes Futuras ParticipE
pitais de Cobertura

Assinatura do Atuario:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

'5!	 ENTIDADE: FUNCEF
- -'	 PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVAL]AcAO: 31/1212015	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

no Ativo
Deficit RS

R$ 0,
R$ 0,

meses restan
vos (0 meses

H_Assistidos (U meses restantes

L Servico passado ____________
Patrocinador (0 meses restan

	

-	 Participantes ativos (0 meses
Assistidos (0 meses restantes

Outras finalidades

	

-	 Patrocinador (0 meses restan
- - Participantes ativos (0 meses

Assistidos (0 rneses restantes

48385360,90

FUNDO PREVIDENCIAL DE DESTINACAO E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PIANO

Assnatura do Atuário:	 WA
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'..	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FLJNCEF

-	 PLANO DE BENEFiCIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA -- - -

FONTE DOS RECURSOS

Participantes	 Assistidos	 Patrocinador

Valor (R$)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 Valor (%) Total em valores

Total de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

ContribuicOes	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 000	 0,00
previdenciárias

Normais	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Extraordinárias	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Deficit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0.00
equacianado
Serviço	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0:00
Passado
Outras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 000	 O,0C
Finalidades

Utiiizaçao de	 0,00	 0,00	 0,00	 0001
fundos

Exigencia	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
regulamentar
Destinaçao de	 0,00	 0,00	 0,00	 0.00
reserva

Data lnicio de Vigencia:	 01/06/2016

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

se tratar de grupo composto exciusivamente par assistidos, encontra-se finahzado 0 financiamento normal
beneficios cobertos pelo respectivo piano de beneficios, e dada a inaphcabilidade de contribuiçOes
ordinârias neste instante, o piano de custelo previdenciário para o exercicio de 2016 encontra-se nub.

foram definidos percentuais de contribuição exciusivarnente para custeio administrativo dos assistidos,
Les sobre o total da foiha de benefIcios, confornie descrito a seguir.

ne definiçao regulamentar, "a custeio das despesas administrativas sera de responsabihdade panitària
patrocinador e participantes, inclusive assistidos, devendo ser aprovado pela Diretonia Executiva e
iho Deliberativo da FUNCEF, observados Os limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e

Em consonância corn o estabelecido no Regulamento do Piano de Gestäo Administrativa da FUNCEF, em seu
artigo 9 0 , as fontes de custeio para cobertura das despesas adrninistrativas da FUNCEF e dos pianos par ela
genidos poderão ser compostas, dentre outras, pebo resuitado dos investimentos e pelas receitas

Voto DIPEC 052/2015 aprovado pela Diretria Executiva, Resoluçao/ATA 199/1232 e pelo Conselho
'o, Resoiuçao/ATA 060/425,-a piano de custeio administrativo do Piano terá Vigéncia a partir de
3, sendo que as assistidfs 4ntri7qern confiD petentual de 0,9% a.m. sabre a valor do beneficio,

Assinatura do Atuãrio:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

A SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçAO: 31/1212015	 TIPO: COMPLETA
V7 F

contrapartida da patrocinadora, e fol mantida a Taxa de Adrninistração de ate 0,10% a,a. incidente sobre 0

irso Garantidor do Piano de Beneficios para 0 exercicio de 2016.

ssaitarnos que, ainda conforme o voto, o limitador de transferéncia de recursos dos pianos de beneficios
a o Programa de Gestäo Administrativa - PGA, de 0,29% do Recurso Garantidor do Piano de Beneficios, foi
)stituido para a taxa de carregarnento de 4,50%, incidente sobre as contribuiçoes a serern arrecadadas mais
beneficios a serem pagos no anode 2016, corn o intuito de utihzar urn lirnitador que possua urna base mais

irnportante registrar que essa regra está de acordo corn as disposiçOes do Reguianiento do Piano de Gestão
Ariminitrtivn rth Pntid.nde e em consonância corn a ieoislacão esDecifica sobre 0 tema,

(ariaçäo das provisOes matemáticas:
\s provisOes maternáticas apuradas em 2015 tiverarn redução de 11,46% quando comparadas corn os valores
presentados ern 2014 atuahzados pela meta atuariai de 17,44% (5,54% a.a., taxa de juros atual, adicionado do

NP"—' acurnuiado de 11,28%). Essa variaçäo se deve em especial aos seguintes motivos curnuiativamente:

Evoluçao das ProvisOes Maternâticas abaixo da meta atuariai (9,12% contra 17,44%), referente aos assistidos
ue se rnantiverarn nas avaliaçOes atuariais de dezembro/2014 e dezernbro/2015, em virtude do
nveihecirnento da massa, bem como da aiteraçao das hipôteses atuariais adotadas nos cãlcuios;
Eievado nürnero de encerrarnento de beneficios, representando uma Reserva total de R$ 2.820.011,67,
Luahzada peia meta de 17,44% pars dezembro/2015, a que significa 4,96% das ProvisOes Matemãticas deste

Reduzido nUmero de novas concessOes de beneficios decorrentes de Pensäo por Morte. representando urna
eserva total de R$ 476.653,58, a que significa 0,99% das ProvisOes Matemáticas deste ano;
AiteraçOes ocorridas na hipotese de taxa de juros adotada peio Piano resuitante do teste de aderéncia
iaborado no anode 2015, que gerou impacto nos valores das Provisöes Maternáticas de Beneficios
oncedidos apuradas no fechamento do exercicio, a quai sofreu urna majoraçào de 0,82%, equivalente ao

nnn+,nt dc P 1OR ISQI (1A

o gerenciamento de risco atuariai tern corno base trés pilares prirnordiais: aprimorarnento dos sisternas de
cálcuio atuariai, consisténcia cadastral e aderencia das hipoteses atuariais. Corn reiação aos caicuios atuarlais,
estruturados em SAS, a fluxo do passivo estocãstico foi impiantado no ano de 2014 e encontra-se em fase
avançada de testes de apuração das provisOes rnatemâticas. No âmbito cadastral e realizada a análise mensal
da base de dados atuariais, aplicando constante critica, acornpanharnento e vaFdação. Quanto as hipoteses
atuariais, são desenvoividos estudos de aderencia para todas aqueias utiUzadas nos pianos. Corrobora tarnbém
para o controle dos riscos atuariais a existéncia de urn piano de trabaiho anuai e de indicadores de
desempenho para fins de controie dos riscos atuariais, assirn como 0 acornpanhamento das provisOes
matemáticas, do orçado/reahzado, da constituição/reversão, e do incremento de referidas provisOes
comparativarnente a meta atuariai.

tante destacar que o projeto para impiementaçao da Gestao do Risco Atuariai no ãrnbito da FUNCEF
itra-se em andamento, corn a etapa de diagnôstico conciuida, conforrne projeto entregue peia consultoria
Young em janeiro de 2016, sendo a prôxima etapa reiacionada a impiantação dos processos, a quat

r cIfinirth ifltrn2mAntA

uçOes para insuficiência de cobertura:
ponto de vista deste grupo de custeio, o Piano encontra-se ern equUibrio tecnico, considerando 0
visionarnento registrado em Recursos a Receber de responsabihdade da Patrocinadora.

ressaitar que, conforme consta do regulamento do Piano de Beneficios, ern seu artigo 101, § 2 0, e do
ato de integrahzaçãa de reservas técnicas para cobertura de carnpromisso corn 0 grupo de assistidos do
Fundo/PMPP e outras avenças que entre si fazern a Caixa EconOrnica Federal e a Fundação dos

)rniários Federais", as reservas rnatemáticas necessárias para a cobertura dos beneficios relativos ao
tratado no Parecer serão de responsabihdade da patrocinadora.

que os resultados deste Piano näo contempiaram as aiteraçoes dadas peia Resoiuçao MPS/CNPC no
incltiiu os arts. 11-A e 284, na,ResoiucaMPSiEGPC n o 26/2008, face a inexistOncia de titulos

Assnatura do Atuàr{o:
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(;;-	 DEMONSTRACAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: (2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvAUAçA0: 31/1212015 	 TIPO: COMPLETA	 --

blicos federals atrelados a indice de preços classificados na categoria titulos mantidos ate o vencirnento, Os
ais permitiriarn aplicar so resultado o valor do ajuste de precificação correspondente a diferença entre a
br de tais titulos, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respective avaliaçao atuarial,
o valor contábil desses titulos.

a, fol realizado estudo pare averiguar a capacidade do piano de beneficios de honrar as cornprornissos do
cicio de 2016, cuja anâlise estã fundanientada no confronto dos recursos financeiros (Patrirnanio de
ertura) corn as despesas corn beneficios previdenciarios projetadas no fluxo atuarial previsto para a
-do periodo, correspondendo respectivarnente a R$ 48,4 rnilhOes e R$ 6,4 niilhOes, concluindo-se assini,
o fluxo fnanceiro e suficiente pare honrar Os comprornissos do exercicia subsequente.

Assinatura do Atuário:	 L________________
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: 120060036-74] Nova PL.ANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAC: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CONSOLIDADAS

TOTAL DAS RESERVAS

iisto Normal do Ano	 R$ 1.605.786.647,5d

—•__.••	 R$ 8,540.000.896,5

Contribuicào Definida

1	 - - Saldo de Conta dos Assistidos
Beneficio Definido

Valor Atuat dos Beneficios Fut
- - Valor Atual dos Beneficios Fut
Beneficios a Conceder

äo Definida -
Contas - parcela Patroc
Contas - parcela Partici

Definido Capitalizaçäo F

.ial dos Beneficios Futuro
Atual das ContribuicOes
Atual das Contribuiçöes

Detinido Capitalizaçäo I
ual dos BenefIcios Future
Atual das Contribuiçoes

r Atual das ContribuiçOes
Detinido Capitals de Cc
Detinido Repartiçäo Sir

R$ 0,0
575.451.782,1

- Assistidos
	 393.672.262,7

,rlr'o - ecict	 181.779.519,4
964.549.114,2
.964.549.114,2

ou	 .960.726.477,1
.003.822.637,

R$ 0,C
R$ 0,C
R$ 0,C
R$ OX
R$ OX
R$ OX

Assinatura do Atuârio:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PIANO

PREVIDENCIA SOCiAL 	 -MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAcAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

ilizado no Ativo
icit equacionado
Patrocinador
Participantes ativos
Assistidos
viço passado
Patrocinador
Participates ativos
Assistidos

Outras finalidades
Patrocinador
Participantes ativos
Assistidos

R$ 000
R$ 0,0
R$ 0,00
R$ 000
R$ 0,00
PS 0,00
25 000
PS 0,00
P$ 000

ontabilizado no Passivo	 PS 0,00
Deficit equacionado	 2$ 0.0

Patrocinador	 2$ 0,00
Participantes ativos	 2$ 0,0
Assistidos	 2$ 0,0(

Serviço passado	 2$ 0,0(
Patrocinador	 2$ 0,0(
Participantes ativos 	 2$ 0,0(
Assistidos	 R$ 0,0(

Outras finalidades	 2$ 0,0C
Patrocinador	 2$ 0,0(
Participantes ativos 	 2$ 0,0(
Assistidos	 R$ o,oq

2$ 6&955 402-90
Deficit Técnico

ico
P.s 000
2$ 0,OQ
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FONTE DOS RECURSOS

	

Participantes
	

Patrocinador

Valor(RS)	 V	 Valor	 em

)tal de recursos
	 80 2.893.323,75

ContribuiçOes
	 75

	 8,911 1605.786647,
previdenciárias

8,911	 1.605.786.647

Deficit
equadonado

is
Passado

Finandades

Utilizaçao de
fundos

Exigéncia
regulamentar

reserva

iv
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(	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

	

- -,	 PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO
PREIADENCIA lOCAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO PLANO

Qualidade da base cadastral:
Jos utilizados na avaliaçao esta5iosicionados na data-base de 31/12/2015. As informaçOes ca
submetidas a testes e criticas de consisténcia e, apOs realizados as ajustes necessãrios, foram
eradas satisfatórias.

dados pertinentes aos ativos são fornecidos pela patrocinadora CAIXA e mantidos pela FUNCEF, e Os relativos
autopatrocinados, em Beneficlo Proporcional Diferido - BPD e assistidos são de responsabilidade da

Regras de constituição e reversäo dos fundos previdenciais:
Alern das ProvisOes Mateméticas, o exigivel atuarial e constituido pelo Fundo para Revisão de Seneficio, de
natureza previdencial, constituido pela metade do excedente da rentabihdade anual, acima da taxa minima
atuarial do patrimonio do piano, o qual não possui valor constituido em 31/12/2015. Sua utiiizaçao, juntamente
com a reserva especial do piano, quando houver, se dará sempre que o valor acumulado for suficiente para
eaJustar as beneficios em, no minimo, 1% (um por cento), apôs a apuraçao do resuitado do exercicio, momento

em que o montante equivalente ao incremento do beneficio sera revertido para a cobertura da respectiva
rovisão matemática. Diante da situação atuai do Piano, este fundo encontra-se zerado.

m reiação ao Grupo de Custeio 1 NOVO PLANO, que nOo contempia Os participantes do extinto PMPP, ha que
considerar o Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco. 0 Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco é
istituido pelos recursos provenientes da contribuição definida atuarialmente para cobertura dos beneficios de
o e destinado a compiementaçao das reservas matemáticas dos eventos de pensão por morte, de invandez e
pecOho por morte, quando o saldo de conta individual for insuficiente para aquela cobertura, acrescido da
iação do resuitado de investimento, dado pela cola do Piano.

i Fundo e reavaliado mensaimente, a tim de registro de sua composicão, sendo que, em havendo insuficiencia
recursos, por não ser possivel a registro negativo de tal Fundo, caberã 0 devido registro desse valor em forma
"Recursos a Receber" no Ativo Patrimonial, de forma a lastrear tal resuitado, e, em havendo resultado positivo,

Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco deverá contempiá-lo contabilmente, ou seja, em Fundo
evidencial no Passivo Patrimonial.

indo que o Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco encontra-se negativo, sera contabilizado em
a Receber o valor de R$ 5,823.31 5,98, posicionado em dezembro/201 5.

compromisso atuarial a custear no ano por meio de contribuiçOes e apurado a partir da apuração do custo
.iariai para cobertura dos beneficios assegurados por esse fundo, adicionado/deduzido de eventual saido
istente no Fundo de Risco, e resuitou nos seguintes valores:

Normal anuai dos Beneficios de Risco () 	 37.967.266,09
do Fundo de Risco (+/-) 	 (5.821315,98)

promisso atuarial a custear no ano (Piano de Custeio) () 	 43.790.582,07

Variaçào do resultado:
Piano de Beneficios NOVO PIANO gerou Deficit Têcnico em 2015, em comparaçao corn Z014, oe N

3.955.402,20, resuitando em eievação do Deficit Técnico acumuiado para o patamar de R$ 97.207.267,45, em
1/12/2015. Ressaita-se que esses resuitados desconsideram as valores referentes aos ajustes de precificação.

grupo de custeio NOVO PIANO - CAIXA gerou Deficit Técnico em 2015, em comparação cam 2014, de R$
1,994.944,05, resultando em eievaçao do Deficit Tecnico acumulado para o patamar de R$ 97,207.267,45, em
1/12/2015, tendo sido influenciado, principaimente, pela performance dos investimentos, que se mostrou
iferior a Meta Atuarial do Piano.

ta-se que, o resuitado desse Piano contempia também as aiteraçOes dadas pela Resolução MPS/CNPC no
4, inciuindo o art. 28-A na Resoiuçao MPS/CGPC no 26/2008, que permite aplicar no resultado o valor do
de precificação corresponde a diferença entre a var dos titulos pUbhcos federais atrelados a indice de
classificados na catecioria titulips njantidØ\ate a vicimeo, caiculado considerando a taxa dejuros real
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ual utilizada na respectiva avaliaçao atuarial, e o valor contâbil clesses titulos.

sa forma, o Resuitado Deficitrio do Piano passa a ser apurado considerando a valor dos Resultados a
lizar, conforme dernonstrado a seguir.

it/Superãvit ()	 (97.207.267,45)
Itados a Realizar (+1-)	 89.644136,60
ibrio Técnico Ajustado (=) 	 (7.563.030,85)

dernonstrado, o valor do Equilibrio Técnico Ajustado do NOVa PIANO e negativo de R$ 7.563,030,85,
indo 1.43% das Provisöes Maternaticas do Piano, estruturadas na modabdade de beneficio definido.

acordo corn a Resoluçao MPS/CGPC n° 26/2008, atuairnente vigente para o exercicio de 2015 e, portanto,
isiderando as alteraçoes trazidas pela Resolução MPS/CNPC n° 22/2015, a lirnite legal que possibilita 0 não
jacionamento irnediato do deficit, corresponde a 1% x (duração do passivo -4) x Provisão Maternatica, cujo
ultado no caso do NOVO PLANO e de 8,22% das provisOes rnaternáticas estruturadas na modalidade de
ieficio definido, considerando a duração do piano de 12,22 anos. Assim, a deficit apurado de 1,43% é inferior
imite de 8,22%, estando dentro ca margern toierãvel, conforrne demonstrado abaixo:

(7.563.030,65)
43.324.859,83

quilibrio Técnico Ajustado
vargern Legal (8.22% das ProvisOes Maternaticas) (-)

iEqL,iiihrio Tecnico Ajustado a Equacionar ()

Dessa forma,	 Piano de

Natureza do resultado:
natureza do resuitado é

Soluçöes para equacionamento de deficit:
valor do Equilibria Tecnico Ajustado do NOVO PLANO - CAIXA ê negativo de K$ f.5b3.U3U,ab,

.43% das ProvisOes Matemáticas do Piano, estruturadas na modandade de beneficio definido.

acordo corn a Resoiução MPSICGPC n° 2612008, atuairnente vigente para a exercicio de 2015 e, portanta,
isiderando as aiteraçOes trazidas pela Resolução MPS/CNPC n° 22/2015, 0 lirnite legal que possibihta 0 não
jacionarnento imediato do deficit, corresponde a 1% x (duraçào do passivo -4) x Provisão Maternatica, cujo
ultado no caso do NOVO PLANO e de 8,22% das provisöes rnaternãticas estruturadas na modandade de
eficio definido, considerando a duração do piano de 12,22 anos. Assirn, a deficit apurado de 1,43% é inferior
hmite de 8,22%, estando dentro da margern toierávei, conforme dernonstrado abaixo:

uilibrio Tecnico Ajustado 	 (7.563.030,85)
rgern Legal (8,22% das ProvisOes Matemâticas) (-) 	 43.324.859,83
Luhbrio Tecnico Ajustado a Equacionar (=)

Dessa forma, não sera necessOrio eiaborar e aprovar Piano de equacianamento no anode 2016.

;saitarnos, foi reahzado estudo para averiguar a capacidade do piano de beneficios em honrar as
ipromissos do exercicio de 2016, cuja anáhse está fundarnentada no confronta dos recursos tinanceiros
trimônia de Cobertura do Piano) corn as despesas corn beneficios previdenciãrios projetadas no fiuxo atuariai
visto para o referido periodo. correspondendo respectivamente a
8,4 biihOes e R$ 378,2 rnilhOes, conciuindo-se assirn, que 0 fluxo financeiro a suficiente para honrar Os
ipromissos do exercicio subsequente.

registrar tarnbérn que as principals soiuçOes para a atingimento do equU'ibrio do piano são:

Acompanharnento ca aderencia das hipôteses e prernissas atuarlais por rneio de teste de hipotese;
A rentabihdade dos ativos do piano atingir a meta atuarial;
Piano de Custeio aphcado ser suficiente para cobrir as obrigaçoes;
Base cadastrai refletir exatarnente a rnasa dos participantes e assistidos;
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relaçäo ao grupo de custeio Novo Piano - Ex-PMPP, tendo em vista que a resultado encontra-se equilibrado

Adequaçao dos métodos de financiamento:
Os regimes financeiros/metodos do financiamento estão adequados ao piano bem coma a Iegislaçao
previdenciãria viqente.

Cutros fatos relevantes:
iconformidade corn estudo de Asset Liability Management - ALM, utilizado para eiaboraçaa da Pohtica de
ostimontos da FUNCEF para 0 quinquênio 2016-2020, o NOVO PLANO, oxciusivamente para massa nao
inda do ex-PMPP, possui capacidade financeira de liquidez para manter titulos de valoros mobiliarias
ssificados na categoria de titulos mantidos ate a vencimento, ressaivada eventual necessidade de liquidez
nda de eventos extraordinários, do passivo previdenciário ou contingencial, náo contempiados no ostudo

M, de acordo corn PA GEMAC 001/16, de 08 dejaneiro de 2016.

m relação aos bonoficios de risco, nos campos de "Custo do Ano (R$)" 0 " Custo do Ano (%)" esciarecemos quo
valores foram consoiidados nos respoctivos campos relativos ao Beneficio por lnvaiidez, visto que o cálculo do
;to compara a compromisso total relativo a todos as beneficios de risco do piano (invaiidez, pensao e pecUlia),
11 o saldo de conta acumulado polo participante em decorrencia de suas contribuiçOes normais, viabilizando,
lanto, a apresentaçao do valor, apenas de forma unificada.

ram realizados testes de aderencia no anode 2015, para as hipateses utilizadas na avahaçào atuarial, que
etivaram identificar a aderencia das atuais hipoteses ou a nocessidade de redefiniçOes nos seus valores. Tais
:udas foram realizados tanto no àmbito da entidade quanta por consuitoria atuarial externa, qual seja, Miradar
sessoria Atuarial Ltda., adotando-se as providencias para a melbor certificação dos resultados apontados para
s da Avahaçao Atuarial anual de fechamento desse exercicia.

sos estudos são elaborados visando sempre a seu aprimoramonto, tendo como pilar a boa prãtica atuarial, que
ica a utihzaçao de técnicas e metodologias defensáveis e usualmonte adotadas no mercado, e que melhor
ssarn auxiliar na definição das respectivas taxas e parãmetros.

ianto as premissas de rotatividade e crescimento real de salérios, ossas foram alvo de manifestaçao ca
trocinadora CAIXA par meio do Oficio 2412015/SURBE/GESAP, atondendo a Resoiução CGPC n° 18/2006,

definiçao das hipôteses de 2015, no ãmbito da FUNCEF, se deu pela Diretoria Exocutiva e Canselho
'eliborativo, par meio do Voto DIBEN 024/15, consubstanciado pelo Parecer PA CAPREV 013/15 (Rosoluçoes/Ata
'E 155/1221 e ResoluçOosfAta CD 046/420), e Voto DIBEN 032115, consubstanciado polo Parecor PA CAPREV
17/15 (Resoluçoos/Ata DE 205/1232 e ResoluçOes/Ata CD 061/425), as quais tiveram coma objotivo
presentar as estudos técnicos reahzados, referentes a anälise da aderéncia das hipOteses atuarbais a massa do
articipantes e Assistidos dos pIanos, o, consequontomente, a indicação das hipOteses atuariais a sororn
tilizadas na Avahação Atuariai anual pelo Atuário do Piano.

entre as hipôteses e premissas adotadas, destacam-se aquolas quo sofroram altoraçOos em comparação cam a
aiiaçao Atuarial de 2014:

- Projeçao de Crescimento Real Anual dos Salaria (exciusiva do Grupo de Custebo 1 Nova Piano), de 2,57% para
17%;
- Rotatividado (exciusiva do Grupo de Custeio 1 Nova Piano), do Exporiéncia FUNCEF NOVO PLANO 2014 para
xporiencia FUNCEF NOVO PLANO 2015;
- Taxa do Juros (oxciusiva do Grupo do Custoia 2 Ex PMPP), do 5,63% para 5,54%.

•o quo as aitoraçOes das premissas relativas ao Grupo do Custobo 1 Novo Piano não gera impactos nas
Matemãticas, sondo sou rofloxo aponas na dofiniçao da taxa de custeio para as boneficios de risco. Já a

ocorrida na hipótoso do taxa do juros adotada no Grupo do Custoio 2 Ex PMPP, rosuitante do testo do
oiaborado no ano do 2015, gorou impacto nos valoros das ProvisOos Matomáticas de Beneficios
s apuradas no fochamento do oxercicia, a qual sofreu uma majoraçãa de 0,82%, oquivalonte ao

do R$ 396.691,06.
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?stäo atuarial do Piano e aprofundará o controle dos riscos atuariais a que estäo afetos, em especial, voltado as
álises e testes de aderéncia das hipôteses atuariais realizados na massa de participantes e assistidos, visando 0
LJ acompanhamento, tendo como pilar a boa prática atuarial, que indica a utilização de técnicas e metodologias
fensáveis e usualmente adotadas no mercado, e que meihor possam auxihar na definição das respectivas taxas
parämetros.

patrocinadora, responsável pela definiçâo das hipáteses de crescimento real de salário e rotatividade, conforme
rsa o item 1.1 do regulamento anexo a Resoluçäo CGPC/MPS n°, 18/2006, deveré continuer acompanhando
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