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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

SEÇÃO I – DA FINALIDADE 
 

Art.1º O presente regulamento estabelece disposições específicas referentes ao Plano de 

Gestão Administrativa (PGA), o qual deverá ser observado pela Fundação dos 

Economiários Federais (FUNCEF) para a gestão dos planos de benefícios 

previdenciários. 

 

Parágrafo único. O PGA é regido por este REGULAMENTO, observando também os 

regulamentos dos planos de benefícios, o Estatuto e a legislação pertinente, no que 

couber. 

 

SEÇÃO II – DAS DEFINIÇÕES 
 

Art. 2º - Art. 2º Os termos, as expressões, ou siglas utilizadas neste REGULAMENTO 

têm o seguinte significado: 

 

I - Assistido: participante ou beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. 

II-Participante: pessoa física que aderir aos planos de benefícios administrados pela 

FUNCEF e que ainda não se encontre na condição de assistido.  

III - Custeio Administrativo: recursos destinados à cobertura das despesas 

administrativas da entidade. 

IV - Despesas Administrativas: gastos realizados pela FUNCEF na administração de 

seus planos de benefícios, por meio do Plano de Gestão Administrativa – PGA. 

V - Despesas Administrativas Comuns: gastos atribuídos ao conjunto de planos de 

benefícios administrados pela FUNCEF. 

VI -Despesas Administrativas Específicas: gastos atribuídos diretamente a cada plano 

de benefícios.  

VII - Dotação Inicial: aporte de recursos destinado à cobertura das despesas 

administrativas, realizado pelo patrocinador, instituidor ou participante, referente à sua 

adesão ao plano de benefícios.  

VIII - Fundo Administrativo:  fundo para cobertura de despesas administrativas a serem 

realizadas pela FUNCEF na administração dos seus planos de benefícios  

IX - Taxa de Administração: percentual incidente sobre o montante dos recursos 

garantidores dos planos de benefícios apurado no último dia do exercício a que se 

referir. 

X - Taxa de Carregamento: percentual incidente sobre a soma das contribuições e dos 

benefícios dos planos previdenciais apurado no último dia do exercício a que se referir. 

XI - Receita Administrativa: receitas derivadas diretamente da gestão administrativa dos 

planos de benefícios previdenciais da entidade.  

XII - Fusão de Planos: união ou junção de dois ou mais planos de benefícios 

previdenciais, dando origem a um novo plano de benefícios, que lhes sucedem em todos 

os seus direitos e obrigações. 



 
 

XIII - Cisão de Planos: transferência de parcela do patrimônio (bens, direitos e 

obrigações) de um plano de benefícios previdencial para um ou mais planos de 

benefícios previdenciais, extinguindo-se no caso de transferência total (cisão total) ou 

mantendo-se, no caso de transferência parcial (cisão parcial). 

XIV - Incorporação de Planos: absorção de um ou mais planos de benefícios 

previdencial por outro que assume todos os seus direitos e suas obrigações.  

XV - Recurso Garantidor dos Planos de Benefícios - RGPB: formado pelos ativos 

disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não 

computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores. 

 

CAPÍTULO II – DA CONSTITUIÇÃO DO PGA 

SEÇÃO I – DO FUNDO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 3º O PGA foi constituído, inicialmente, com o patrimônio do programa 

administrativo registrado nos planos de benefícios em 31 de dezembro de 2009. 

Parágrafo único: Os ativos de investimentos que compõem o programa administrativo 

foram transferidos dos planos de benefícios para o PGA, com recursos de liquidez 

imediata.  

 

Art. 4º De modo a assegurar a estabilidade da gestão administrativa dos planos 

administrados pela entidade será constituído Fundo Administrativo com as sobras de 

recursos aportados pelos planos por ela geridos e não utilizados em sua totalidade. 

 

Art. 5º - O fundo administrativo correspondente ao “permanente” não pode ser utilizado 

para cobertura de resultados negativos do PGA, em função da obrigatoriedade de 

permanência de saldo mínimo equivalente ao valor do ativo permanente. 

Parágrafo único: Extinto. 

 

Art. 6º A aplicação dos recursos do Fundo Administrativo observará a política de 

investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, elaborada anualmente para o PGA. 

 

Art. 7º A entidade poderá realizar a transferência de excessos de recursos do fundo 

administrativo para os planos de benefícios, de acordo com estudos estabelecidos em 

avaliação orçamentária e/ou atuarial, aprovada pelo Conselho Deliberativo. 

 

SEÇÃO II – CRITÉRIOS DA PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS NO PGA 
 

Art. 8º Ao final de cada mês será registrada a parcela equivalente à participação dos 

planos de benefícios previdenciários no Fundo Administrativo registrado no PGA. 

 

§ 1º A participação inicial de cada plano de benefício no fundo administrativo do PGA 

corresponderá ao patrimônio transferido, conforme dispõe o artigo. 3º, Capitulo II. 

 

§ 2º A evolução da participação dos planos de benefícios no fundo administrativo do 

PGA será determinada da seguinte forma: 



 
 

 

I - segregação do resultado de investimentos do PGA por plano de benefícios:  

Onde:  

 
RIP – Resultado de Investimento do Plano;  

RIT – Resultado de Investimento Total;  

FAAP – Fundo Administrativo Anterior do Plano;  

FAAT – Fundo Administrativo Anterior Total.  

 

II - participação do plano de benefícios no fundo administrativo do PGA:  

 
Onde:  

PPGA – Participação no Plano de Gestão Administrativa;  

CP – Custeio Administrativo do Plano;  

CT – Custeio Administrativo Total;  

DEP – Despesa Específica do Plano;  

DET – Despesa Específica Total;  

CRFAT – Constituição/Reversão do Fundo Administrativo Total;  

. 

CAPÍTULO III – DAS FONTES DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO 

SEÇÃO I – DAS FONTES 
 

Art. 9º As fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas da FUNCEF e 

dos planos por ela geridos poderão ser compostas das seguintes formas: 

I – contribuições dos participantes e assistidos expressas no plano de custeio anual dos 

planos de benefícios ao qual estiverem vinculados;  

II – contribuições de patrocinadores expressas no plano de custeio anual dos planos de 

benefícios ao qual estiverem vinculados;  

III – reembolso dos patrocinadores;  

IV – resultado dos investimentos;  

V – receitas administrativas;  

VI – fundo administrativo;  

VII – dotação inicial; 

VIII - doações. 

 

Parágrafo único: As fontes de custeio de cada plano de benefícios gerido pela FUNCEF 

serão definidas pelo Conselho Deliberativo, as quais deverão estar expressas no seu 

plano de custeio, bem como incluídas no orçamento anual.   

 

SEÇÃO II – DOS LIMITES 
 



 
 

Art. 10. O Conselho Deliberativo estabelecerá, no orçamento, o limite anual de recursos 

vertidos pelos planos de benefícios para o Plano de Gestão Administrativa, respeitado 

os limites estabelecidos pela legislação vigente: taxa de administração de até 1% ou taxa 

de carregamento de até 9%. 

 

§ 1º As fontes de custeio de que tratam os incisos VI a VIII do art. 9º, caso sejam 

utilizadas, não serão computadas para verificação do limite de que trata o caput, 

conforme determina a legislação. 

 

§ 2º As receitas administrativas auferidas pela FUNCEF deverão ser deduzidas dos 

limites, conforme determina a legislação.  

 

CAPÍTULO IV – DO ORÇAMENTO 

SEÇÃO I – LIMITES E CRITÉRIOS 
 

Art. 11. - Na aprovação do orçamento anual a Diretoria Executiva proporá ao Conselho 

Deliberativo as metas dos indicadores que serão utilizados na avaliação dos gastos 

realizados pela entidade. 

 

 Paragrafo único: Os critérios qualitativos e quantitativos que nortearão a realização das 

despesas administrativas da Fundação serão os seguintes: 

 

I – Neutralidade 

A elaboração anual do orçamento será orientada nas premissas aprovadas pela Diretoria 

Executiva, e no Planejamento Estratégico da Fundação. 

 

II – Relevância 

As solicitações de novas demandas deverão ser vinculadas aos objetivos estratégicos; 

explicitando os benefícios e riscos envolvidos. 

 

III – Transparência e Comparabilidade 

a) Adotar, sempre que possível, critérios uniformes ao longo do tempo para fins de 

comparabilidade das informações; 

b) Divulgar aos participantes e assistidos o Orçamento, após aprovação pelo 

Conselho Deliberativo, bem como o acompanhamento orçamentário com as explicações 

das variações entre os valores orçados e os realizados. 

c) Mensuração e apresentação dos efeitos financeiros das despesas administrativas 

no patrimônio da FUNCEF, ao longo de vários períodos. 

IV – Eficácia e Eficiência 

a) As Diretorias devem envidar todos os esforços para que o orçamento seja 

executado observando as metas e variações estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, 

sem comprometer a segurança e qualidade dos serviços prestados pela fundação. 

b) O processo de tomada de preços para compra e contratação de bens e serviços 

deverá ser realizado com vistas a obter melhor preço e qualidade, ressalvados os valores 

ínfimos não sujeitos a estes procedimentos. 

 



 
 

V – Controle  

a) O gestor da COPEF, com anuência do gestor da despesa administrativa ou 

dispêndio de capital, poderá proceder à transferência de dotação entre itens do mesmo 

subgrupo orçamentário para cobrir despesas não previstas ou com previsão insuficiente. 

b) O Diretor da DIPEC, com anuência do gestor da despesa administrativa ou 

dispêndio de capital, poderá autorizar a transferência de dotação entre subgrupos 

orçamentários para cobrir despesas não previstas ou com previsão insuficiente. 

c) As despesas extraordinárias que extrapolarem o orçamento anual, ou seja, 

aquelas realizadas em caráter excepcional e que não sejam contempladas em proposta 

de reprogramação orçamentária, serão submetidas à aprovação da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo, com as justificativas pertinentes. 

d) Para gastos com o subgrupo de Pessoal e Encargos, depois de esgotada a dotação 

prevista, mesmo havendo sobras orçamentárias nos demais subgrupos; a transferência 

de outros grupos de despesas deverá ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, 

e) Não será permitida transferência do subgrupo Dispêndio de Capital para outros 

subgrupos de despesas administrativas , por se tratar de investimento.  

f) As áreas gestoras serão responsáveis pelo acompanhamento da execução de seu 

orçamento, devendo apresentar justificativas para os desvios verificados, conforme 

critérios previstos em normativo específico. 

g) A reprogramação orçamentária será realizada quando houver necessidade de 

ajustes decorrentes de novas propostas causadas por variáveis não previstas na fase de 

programação ou inexistentes à época, ou por oscilações significativas que impactam os 

planos elaborados, detectadas na sua execução, que exijam ações corretivas. 

 

Art. 12. O limite de gastos administrativos da FUNCEF será o valor constante na 

Programação Econômico-Financeira, aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

 

SEÇÃO II – INDICADORES 
 

Art. 13. Serão adotados os seguintes indicadores de acompanhamento da gestão 

administrativa:  

 

I – Despesa administrativa por participante e assistido 

 

Objetivo: medir a despesa administrativa da entidade por participantes e assistidos.  

Fórmula: (Despesa Administrativa Realizada/Total de Participantes e Assistidos)x100 

Unidade de medida: R$ 1,00  

Fonte: DIPEC  

Periodicidade: anual 

 

II – Despesas administrativas por recursos garantidores 

 

Objetivo: medir a despesa administrativa da entidade em relação ao RGPB.  

Fórmula:  (Despesa administrativa Realizada / RGPB) x100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  



 
 

Periodicidade: anual 

 

III – Índice de Execução Orçamentária  

 

Objetivo: medir a efetividade do orçamento.  

Fórmula: (Despesa Administrativa Realizada/Despesa Administrativa Orçada) x 100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  

Periodicidade: anual  

 

 

 

IV – Índice de cobertura das despesas administrativas 

 

Objetivo: verificar quanto da despesa administrativa está sendo coberta pelo custeio 

administrativo.  

Fórmula: (Custeio administrativo realizado / Despesa administrativa realizada)  x 100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  

Periodicidade: anual 

 

V – Despesa com serviço de terceiros realizadas sobre as despesas administrativas 

realizadas. 

  

Objetivo: medir quanto da despesa administrativa realizada da entidade está 

comprometido com serviço de terceiros. 

Fórmula: (Despesas com Serviços de Terceiros/ Despesa Administrativa Realizada) x 

100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  

Periodicidade: anual 

 

VI – Comprometimento das despesas realizadas com pessoal e encargos. 

 

Objetivo: medir quanto da despesa administrativa total da entidade está comprometido 

com as despesas com Pessoal e Encargos.  

Fórmula: (Despesa administrativa com pessoal e encargos / Despesa Realizada) x 100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  

Periodicidade: anual  

 

VII – Despesas gerais realizadas sobre as despesas administrativas realizadas.  

Objetivo: medir quanto do gasto total da entidade está comprometido com despesas 

gerais. 

Fórmula: (Despesas Gerais/ Despesa Administrativa Realizada) x 100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  



 
 

Periodicidade: anual 

 

VIII – Evolução da Despesa Administrativa 

 

Objetivo: Medir a evolução da despesa administrativa. 

Fórmula: [(Despesa Administrativa Realizada do Exercício Atual/ Despesa 

Administrativa Realizada do Exercício Anterior)-1] x 100 

Unidade de medida: percentual  

Fonte: DIPEC  

Periodicidade: anual 

 

Art. 14.  As metas para os indicadores serão aprovadas anualmente pelo Conselho 

Deliberativo e constarão no orçamento anual.  

 

CAPITULO V – DAS OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

SEÇÃO I – TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE 
BENEFÍCIOS 

 

Art. 15. Na transferência de planos de benefícios administrados pela FUNCEF para 

outra entidade de previdência complementar, o fundo administrativo constituído 

permanecerá na FUNCEF. 

 

SEÇÃO II – DA RETIRADA DE PATROCINADOR 
 

Art. 16. Além do cumprimento das obrigações previdenciais assumidas para com os 

participantes e assistidos dos planos de benefícios, o patrocinador que retirar o 

patrocínio deverá aportar os recursos necessários à administração dos planos de 

benefícios, nos termos da legislação. 

 

§1º O cálculo do valor necessário ao cumprimento das obrigações administrativas do 

plano de benefícios deverá integrar o processo de retirada de patrocínio. 

 

§2º A forma e o prazo para integralização dos recursos serão estabelecidos em contrato. 

 

SEÇÃO III – DA ADESÃO DE NOVO PATROCINADOR A UM PLANO OU 
CRIAÇÃO DE NOVO PLANO ADMINISTRADO PELA FUNCEF 

 

Art. 17. Em caso de admissão de novo patrocinador e respectivos participantes e/ou 

assistidos ao plano de benefícios administrado pela FUNCEF, o novo patrocinador 

deverá aportar recursos para cobertura das despesas administrativas, de acordo com 

cálculos efetuados pela Fundação. 

 

§1º A forma e o prazo de integralização dos recursos serão estabelecidos em contrato.  



 
 

 

§ 2º Em nenhuma hipótese a FUNCEF poderá utilizar recursos próprios, mesmo que na 

forma de adiantamento para honrar despesas advindas do disposto no caput. 

 

SEÇÃO IV – DA INCLUSÃO DE MASSA DE PARTICIPANTES E/OU 
ASSISTIDOS A PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA FUNCEF 
 

Art. 18. Caso a FUNCEF receba massa fechada de participantes e/ou assistidos, o 

patrocinador dessa massa deverá realizar aporte de recursos para compor o fundo 

administrativo necessário à sua administração, de acordo com cálculos efetuados pela 

Fundação. 

 

§1º. A forma e o prazo de integralização dos recursos serão estabelecidos em contrato.  

 

§ 2º Em nenhuma hipótese a FUNCEF poderá utilizar recursos próprios, mesmo que na 

forma de adiantamento para honrar despesas advindas do disposto no caput. 

 

SEÇÃO V – DA EXTINÇÃO, CISÃO, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO DE 
PLANOS DE BENEFÍCIOS, COM TRANSFERÊNCIA DE BENS, DIREITOS 

E OBRIGAÇÕES PARA OUTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

 

Art. 19. Em caso de transferência de participantes e assistidos dos planos de benefícios 

administrados pela FUNCEF para outra entidade de previdência complementar, 

caracterizando-se como operação de EXTINÇÃO, CISÃO, FUSÃO ou 

INCORPORAÇÃO de planos de benefícios, os fundos administrativos constituídos 

permanecerão na FUNCEF. 

 

SEÇÃO VI – DA CISÃO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS NA PRÓPRIA 
ENTIDADE 

 

Art. 20. Na cisão de planos de benefícios geridos pela FUNCEF, com transferência de 

parcela de seus bens, direitos e obrigações para outro Plano de Benefícios por ela 

administrado, os recursos administrativos registrados no plano de benefícios serão 

proporcionalizados. 

 

Parágrafo único. Os critérios de proporcionalização serão aprovados pelo Conselho 

Deliberativo da FUNCEF. 

 



 
 

SEÇÃO VII – DA FUSÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS NA PRÓPRIA 
ENTIDADE 

 

Art. 21. No caso de união de dois ou mais Planos de Benefícios geridos pela FUNCEF, 

dando origem a um terceiro plano de benefícios, que os sucede em todos os seus direitos 

e obrigações, os recursos do Fundo Administrativo registrados nos planos de benefícios 

serão transferidos para o novo plano criado. 

 

SEÇÃO VIII – DA INCORPORAÇÃO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS NA 
PRÓPRIA ENTIDADE 

 

Art. 22. No caso de incorporação de um ou mais Planos de Benefícios geridos pela 

FUNCEF, por outro plano de benefícios, que assume todos os direitos e obrigações, os 

recursos dos Fundos Administrativos registrados no plano de benefícios incorporado 

serão transferidos para o plano incorporador. 

 

SEÇÃO IX – DA EXTINÇÃO DA ENTIDADE 
 

Art. 23. Em caso de extinção da FUNCEF, independentemente dos motivos que a 

originaram, os recursos integrantes do PGA, após o pagamento de todas as obrigações 

da entidade, até a sua total liquidação como pessoa jurídica, serão devolvidos aos planos 

de benefícios de forma proporcional ao patrimônio anteriormente administrado. 

 

§ 1º. Em caso de insuficiência de recursos, deverá ser observada a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VI – DAS ALTERAÇÕES E DA APROVAÇÃO DO 
REGULAMENTO 

 

Art. 24. Compete exclusivamente ao Conselho Deliberativo da FUNCEF aprovar todas 

as alterações propostas para este regulamento. 

 

CAPÍTULO VII – DOS CASOS OMISSOS 
 

Art. 25. Os casos omissos serão definidos pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF. 

 

Art. 26. Este regulamento entra em vigor no dia 4/5/2016 

 


