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%f	 ENTIDADE: FUNCEF

	

-:	 PLANO DE BENEFICI0S: [1998.0044-65) REB
PRFVTOENCLA SO€YAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DA AvALIAcA0: 31/12/2011 TWO: COMPLETA

Programado:	 SIM

vel Bâsico do BenefIclo:

VALOR DESTE BENEFICIO CORRESPONDE AO VALOR CA RENDA VITALiCIA, BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO OU
ENSAO DO MES DE DEZEMBRO.

Icufl.flJ.	 r I_'_'LJLIJ rJn 1V1¼/fl I	 -	 - -

	eneficio Programado:	 NAO

VALOR DO BENEFFCIO, DEVIDO ADS DEPENDENTES DO PARTICIPANTE QUE FALECER EM ATIVIDADE, CORRESPONDERA A
UAS) VEZES 0 VALOR DO SALARIO REAL DE BENEFICIO - SRB E, PAPA OS DEPENDENTES DE PARTICIPANTES QUE VIER A
LECER EM GOZO DE BEN EFICIO,CORRESPONDERA A 2(DUAS) VEZES 0 VALOR CA RENDA VITALICIA 0(3 PENSAO,
3SERVADO 0 VALOR MINIMO DEFINIDO ATUARIALMENTE.
VALOR SERA RATEADO EM PARTIES IGUAIS ENTRE OS DEPENDENTES HABILITADOS.

	

Programado:	 NAG

PROJ E TA DO
Básico do

VALOR DO BENEFICID CORRESPONDERA, NA DATA CE INICIO, AG MAIOR VALOR OBTIDO POR UM DOS SEGUINTES

SALARIO REAL DE BENEFICIO (SRB) MENOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO;
SALDO DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL;
SALARIO REAL DE BENEFICIO VEZES 10% (DEZ POR) CENTO.

BENEFICIO, DECORRENTE DO OBTO DE PARTICIPANTE FALECIDO EM GOZO DE BENEFICIO, CORRESPONDERA A 80%
ITENTA POR CENTO) DA RENDA VITALICIA DO PARTICIPANTE NA DATA DO OBJTO.

Programado:	 NAO
CAPITALIZACAO

FINANCEIRA
vel Basico do Beneficio: 	 -

VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

VALOR DO BENEFICIO CE PENSAO,DECORRENTE DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE LICENCIADO EM GOZO DE
NEFICIO, CORRESPONDERA A 80% (OITENTA POP CENTO) DO VALOR DO BENEFICIO.

Assinatura do Atuáho: 	
Z	 j-V
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t
yENTIDADE: FUNCEF

-!	 PLANO DE BENEFICJOS: [1998.0044-65] REB
PREWDtNCM SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAvALIAcAO: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

Programado:	 NAO

de
ivel Bâsico do Beneficio:

VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

VALOR DO BENEFICIO DE PENSAODECORRENTE DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE LICENCIADO EM GOZO DE
ENEF1C1O, CORRESPONDERA A 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO BENEFICIO.

SIM
egime: CAPITALIZAAO

étodo de Financiamento:	 CAPITALIZAçAO FINANCEIRA
ivel Bãsico do Beneficio:

RENDA ANTECIPADA E 0 BENEFICIO DE PAGAMENTO UNICO E DE CARATER FACULTATIVO, REPRESENTADO PELA
ETIRADA, EM ESPECIE, DE ATE 10% (DEL POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO SALDO DE CONTA NECESSARIO A COB
DS BENEFICIOS DE RENDA VITALICIA OU BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO.

Programado:	 NAO

VALOR CORRESPONDERAAO MAIOR VALOR, CALCULADO POR UM DOS SEGUINTES CRITERIOS:
SALARIO REAL DE BENEFICIO(SRB) MENDS 0 BENEFICIO PREVIDENCIARIO;
SALDO DA CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL;
SALARIO REAL DE BENEFICIO(SRB) VEZES 10% (DEZ POR CENTO).

NAO

BENEFICIO E CALCULADO COM BASE NO SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE, NA DATA DE AQUISIçAO oo
0, DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.	 -

RENDA VITALICIA POR TEMPO DE CONTRIBUIçAO 	 -	 -	 -:	 - -- - -
Programado:	 SIM

Financiamento:	 CAPITALIZAAO FINANCEIRA
co do Beneficio:

DO BENEFICIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE NA DATA DA AouIsIcAo DO
0 DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

Assinatura do Atuário: 	
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t3f ENTIDADE: FUNCEF
- -	 PLANO DE BENEFIC1OS: [19980044-65] REB

PRE'IIDENCIASOCtAL 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCIC1O 	 DATA DA AVAUAçA0: 31/1212011	 11PO: COMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AvAL1AçA0 ATUARIAL
GRUPO DE CUSTEIO: 1 - REB

HIPOTESES ATUARIAIS

Fator	 do Tempo Ben

no exercicio seguinte:
no exercicio encerrado

Con,entário
divergéncia ocorreu em virtude do indice realizado do piano ser inferior que 0 projetado em 0,51%.

indice utilizado tende a refietir o impacto da perda do pocier de compra do beneficio pago pelo INSS esperado ao iongo
exercicio, segundo estudos de aderéncia reafzados.

do atuârio:
estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoçao do indice aqul informado par se tratar de

3 media ca inflaçao de longo prazo, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas.

mportante registrar que essa hipOtese e sensivei as variaçOes inf!acionarias, necessitando de constante monitoramento e
onsequente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar 0 comportamento dos
lados nos anos subsequentes.

-Iipôtese:	 Fator de Determinaçao Valor Real ao Longo do Tempo Salarios
Valor:	 0,98
Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no

omentãrio sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
divergéncia ocorreu em virtude do indice reahzado do piano ser inferior que 0 projetado em 0,51%.

indice utilizado tends a refletir o impacto da perda do poder de compra do beneficio pago polo 1NSS esperado ao longo
exercicio, segundo estudos de aderencia realizados.

estudos de aderencia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao do indice aqui inforniado por se tratar de
media da inflação de iongo prazo, periodo em que variaçOes pontuals nas respectivas taxas são esperadas.

3nte registrar que essa hipotese 6 sensivel as variaçOes inflacionárias, necessitando de constante monitoramento e
juente reprocessamento dos testes de aderencia realizados ou outro que meihor representar 0 comportamento dos
nos anos subsequentea

do Tempo Ben Entidade

I no exercicio seguinte:
no exercicio encerradc	 0,97

sobre divergéncia entre
divergencia ocorreu em virtude do Indice realizado do piano ser inferior que o projetado em 0,51%.

'stificativa da EFPC:
indice utihzado tende a refletir o impacto ca perda do poder de compra dos beneficios pagos pela Entidade esperado ao
go do exercicio, segundo estudos de aderéncia realizados.

Assinatura do Atuârio:

Pâgina



ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO 	 DATA DA AvALIAcA0: 31/12/2011	 TIPO: COMPLETA

Conforme estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoçao do indice aqui informado parse tratar de
estimativa media da infiaçao de longo prazo, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas.

ante registrar que essa hip6tese e sensEvel as variaçOes inflacionarias, necessitando de constants monitorarnento e
luente reprocessarnento dos testes de aderéncia reahzados ou outro que manor representar 0 comportamento dos
nos anos subsequentes.

Hipôtese:	 de
que 75% são casados na data da aposentadoria e esposa 4 (quatro) anos

jovem.

esperada no exercicio seguinte: 	 1,00
ocorrida no exerciclo encerrado: 	 1,00
sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

houve divergéncia entre o esperado e o ocorrido.

composição da famiha de pensionistas utilizada como hipOtese espeiha a diferença de idade media entre Os assistidos
sados e as seus respectivos cOnjuges, bern como a probabihdade de estarem casados na data ca aposentadoria e a
iantidade de seus dependentes esperada, segundo estudos de aderencia realizados.

a estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a hipátese aqui inforrnada por se tratar de estimativa
na experiOncia observada na rnassa de partidpantes e assistidos do piano.

mportante registrar qua essa hipOtese necessita de constante monitoramento e consequente reprocessarnento dos testes
le aderéncia reaizados ou outro qua meihor representar a comportamento dos dados nos anas subsequentes.

Valor: Tâbua de
esperada no exercicio seguinte:

no exercicio encerrado:	 23700
ierqência entre esperado e ocorrido:

divergência ocorreu em virtude da quantidade de saidas do Piano, antes de completar as requesitos de elegibilidade do
neficio piano, ocorridas no exercicio ter sido inferior as projetadas em 254 casos.

tabua utiiizada tende a refletir a quantidade de saidas esperadas para cada exercicio ao tango dos anos, segundo estudos
aderéncia realizados.

pinião do atuário:
Dnforme estudos de aderéncia reaFzados, entendemos ser adequada a adoção da tábua aqui informada por se tratar de
timativa media de iongo prazo, cenãrio em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
portante registrar qua essa hipOtese e sensivei as alteraçôes nas ocorréncias de desligamentos ao longo dos anos,

messitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderOncia realizados ou outro qua
elhor representar a comportamento dos dados nos anos subsequentes.
lernais, muito embora estejamos recomendando a adação dessa tabua, entendemos que o acUmulo de ocorréncias futures

navos eventos proporcionara a realização de testes corn mais registros, 0 que contribuirá para uma maior consisténcia
)s resultados.

do Piano (Reajuste dos

esperada no
ocorrida no	 6,08

divergéncia ocorreu em virtude do indice realizado do indexador utiiizado ter superado 0 projetado em 1,48%.
ustificativa da EFPC:
indexador utilizado tende a refletir a inflaçao sobre os beneficios esperada ao iongo do exercicio, segundo estudos de
Ierência realizados.

Opiniao do atuário:
Conforrne estudos de aderência reahzados, entendemos ser adequada a adocao do indexador aqui informado por se tratar
ide estimativa media da inf]açao para a exercicio seguinte, periodo em qua variaçOes pontuais nas respectivas taxas são
esperadas.
Importante registrar que essa hipOte e 5 nsivei a ariaaci	 necessitando de	 constante monitoramento e

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FL)NCEF

-:	 PIANO DE BENEFIC1OS: 11 998.0044-65] REB
PRE1ROtNr 'c' 

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DA AVALIAçA0: 31112/2011 	 TIPO: COMPLETA

consequente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados Cu outro que meihor representar o comportamento dos
dados nos anos subsequentes.

de

I no exercicio seguinte:	 3,07
no exercicio encerrado:	 328

omentârio sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergéncia ocorreu em virtude do indice realizado dessa hipótese ter sido superior ao projetado em 0,20%.

D percerituai utilizado tende a refletir a politica de recursos humanos de tango prazo no que diz respeito ac, aumento
media salarial estirnado que as empregados terao ao longo de suas carreiras, segundo recomendaçâo da patrocinadora e
estudos de aderéncia realizados.

Opiniao do atuario:

recomendaçao da patrocinadora e estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoçao do
aqui informado parse tratar de estimativa media de longa prazo, cenãrio em qué variaçOes pontuais nas

5 taxas são esperadas.

hte registrar qua essa hipOtese e sensivel as variaçOes da politica de recursos humanos da patrocinadora,
itando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que
representar o comportamenta dos dados nos anos subsequentes.

Real do Maior

t no exercicio seguinte:

no exercicio encerrado

houve divergéncia entre 0 esperado e o ocorrido.

percentuai utiiizado tende a refletir a aumento mOdio dos saiârios de beneflcos pagos pelo INSS ao longo do tempo,
gundo estudos de aderência realizados.

Opiniâo do atuário:

onforme estudos de aderUncia realizados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada parse tratar de estimativa
le longo prazo, baiizada na experiência observada na rnassa de assistidos do piano.

ortarte registrar que essa hipOtese necessita de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes
aderéncia reahzados Cu outro que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

dos Beneficios do Piano

esperada no exercicio
ocorrida no exercicio
sobre diverqencia enti

houve divergéncia entre a esperado e a ocorrido.

Justifucativa da EFPC:
0 percentual utilizado tende a refietir o aumento media dos saiários de beneficos pagos peio Piano ao iongo do tempo,
segundo estudos de aderência reahzados.

iiniäo do atuario:

riforme estudos de aderência realizados, entendemos ser adequada a hipotese aqui informada parse tratar de estimativa
longo prazo, bahzada na experiencia observada na massa de assistidos do piano.

)ortante registrar qua essa hipOtese necessita de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes
aderencia reaiizados ou outro que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANC DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB

PREVIObICIA SOCIAL
MOTIVO: ENCERR.AMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVAUAçAO: 31/12/2011 	 11PO: COMPLETA

I Hipótese:	 Taxa Real Anual de Juros

(auantidacle esperada no exercicio seguinte:	 5,50
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:	 4.09

sobre divergência entre esperado e ocorrido:
A. divergência ocorreu em virtude da taxa de retorno dos investimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior .1 projetada
em 1,35%.
Justificativa da EFPC:

taxa de juros utilizada tende a ref]etir o retorno dos investimentos esperado para cada exeróicio ao longo dos anos,
gundo estudos de aderéncia e ariãlises realizadas pela area de investimentos da Fundacao.

rme estudos de aderencia e anâlises realizadas pela area de investimentos da Fundação, entendemos ser adequada a
o da taxa aqui informada por se tratar de estimativa media de longo prazo, cenario em qua variaçoes pontuais nos
:tivos eventos säo esperadas.
ante registrar que essa hipOtese e sensivel as alteraçoes nas ocorréncias de retorno dos investimentos do piano ao
dos anos, necessitando do constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderencia
dos ou outro qua meihor representar 0 comportamento dos dados nos anos subsequentes.

Tábua de Entrada em

I no
no	 9,00

Comentário
ocorreu divergéncia entre o esperado e o ocorrido.

tábua• utilizada tende a refletir a quantidade de ocorréncias de aposentadorias por invalidez esperada para cada exercicio
longo dos anos, segundo estudos de aderência realizados.

piniäo do atuario:
Dnforme estudos do aderéncia realizados, entendemos ser adequada a adoção da tâbua aqui informada por se tratar de
;timativa media de longo prazo, cenário em qua variaçoes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
iportante registrar qua essa hipotese e sensivel as aiteraçOes nas ocorréncias de aposentadoria por invalidez ao longo dos
ios, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderência reahzados Cu
itro que meihor representar 0 comportamento dos dados nos anos subsequentes.
lemais, muito embora estejamos recomendando a adoçao dessa tábua, entendemos que 0 acUmulo de ocorréncias futures

novos eventos proporcionará a realização de testes corn mais registros, 0 que contribuirá para uma maior consisténcia
s resuitados.

esperada no exercicio
no exerciclo encerrado:

divergéncia ocorreu em virtude da quantidade de falecimentos de assistidos invAhdos ocorridos no exercicio ter sido
ferior aos projetados em 1 caso.
ustificativa da EFPC:
tábua utilizada tende a refletir a quantidade de ocorrências de falecimentos de assistidos invâhdos esperados para cada
ercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderència realizados.

ão do atuãrio:
rriie estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoçao da tabua aqui informada por se tratar de
ti¼'a media de longo prazo, cenário em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.

tante registrar que essa hipotese e sensivel as aiteraçOes nas ocorréncias de falecimentos de assistidos invãhdos ao
dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessarnento dos testes de aderencia
dOs ou outro qua meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

Assinatura do Atuãdo:
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c% DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB

PREWD&NCMSCCML 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212011 	 TWO: COMPLETA

Valor:
esperada no
ocorrida no

omentario sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
divergencia ocorreu em virtude da quantidade de faiecimentos de participantes e assistidos da populaçao geral ocorridos
exercicio ter sido inferior aos projetados en, 21 casos.

tábua utilizada tende a refletira quantidade de ocorréncias de falecimentos de participantes e assistidos da populaçao
rat esperados para cada exercIcio ao lonqo dos anos, seciundo estudos de aderOncia reaiizados.

nforme estudos de aderencia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao ca tábua aqui informada por se tratar de
imativa media de longo prazo, cenârio em que variaçäes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
Dortante registrar que essa hipOtese e sensivel as atteraçoes nas ocorrOncias de falecimentos da populaçao do piano ao
go dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderéncia
lizados ou outro que melhor representar 0 comportamento dos dados nos anos subsequentes.
emais, muito embora estejamos recomendando a adoçâo dessa tábua, entendemos que 0 acUmulo de ocorréncias futuras
novos eventos proporcionarã a realizaçao de testes com mais registros, 0 que contribuirá para uma major consistencia
; resultados.

HIPOTESES ATUARIAIS NAC UTIUZADAS NESTA DEM0NSTRAcA0
Hipótese de Entrada em Aposentadoria
Hipôtese sobre Geraçi5es Futuras de Novos Entrados
Tábua de Mothidez

Assinatura do Atuário: 	 fl
V	 Pâgina



, ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: (1998.0044-65) REBPREWOtNOA LOCAL
MQTPJO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIA4;A0: 31)12/2011	 TIPO: COMPLETA

10 PROPORCIONAL DIFERIDO - BPD
puantidade de benef jcjos concedidos;	 0Valor medlo do beneficio:	 R$ 0,00
dade media dos assistidos: 	 0	 usto do Ano:	 RS 000

Assinatura do Atuãrio:
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c.. DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE; FUNCEF

- -	 PLANO DE BENEFICIOS: [1996.0044-65] REB

	

!RnAOENCMSOOAL 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçA0: 31112/2011 	 TIPO: COMPLETA

eneticio: RENDA VITALICIA POR TEMPO DE CONTR!BUIçAO
uantidade de beneficios concedidos: 	 250	 Valor médlo do beneficio: 	 RS 2.R7R 52

Assinatura do Atuário:	 4 /L._ c
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DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-:	 PIANO DE BENEFiCIOS: (1998.0044-65J REB
SOOAL 

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVAuA4;A0: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

eneflcio: PENSAO POR MORTE DO PARTICIPANTE LICENCIADO
r-cuammaue de beneficios concedidos:	 0	 Valor media do heneficin!	 Rct (1 flU
!dade media dos assistidos: 	 0	 -	 usto do Ano:	 R$ 0.00	 I

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: (19980044-65] REB

PREWOE_CIASOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçA0: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

Assinatura do Atuádo:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-651 REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO; 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

IBeneficlo: RENDA VITAL CIA POR APOS.POR INVALIDEZ DO PARTICIPANTE LICENCIADO
uantidade de beneficios concedidos: 	 - 0	 Malor médio do beneficio:	 R$ 0.00

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO I - REB
lCusto Normal do Ano	 •	 R$ 58.97i.680;5

Assinatura do Atuádo:	 4 2
\	 Pâgina	 14



Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: EUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB

PREUIOENCIA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 31/12/2011	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

M(ituo para Garantia da Reserva do Cobertura

no
no



, ENTIDADE: FIJNCEF
-:	 PLANO DE BENEFClOS: [1998.0044-65] REB

PREVIDENCM SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2011	 TIPO: COMPLETA

FUNDO PREVIDENCIAL DE DEsT1NAçAQ E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO

FONTE DOS RECURSOS

Data inicio de Vipéncia:	 01/04/2012

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CIJSTEIO
custos:

plicando-se as diretrizes do Regularnento do Piano de Beneficios REB, obtiveram-se Os
ercentuais de contribuiçâo para as patrocinadoras e participantes ativos, corn base nas
ontribuiçOes verificadas sobre o total da foiha saiariai.

custo total do piano, caiculado a partir dos resultados da avaiiação atuariai, resuitou ern
1,20% da folha saiariai.
5 contribuiçães foram estirnadas, para os participantes, da seguintes forma: Beneficio de
isco 0,02%; Despesas Administrativas - 0,27%; Contribuiçao Programada - 5,31%;e
btai da Contribuiçao do Participante - 5,60% e para a patrocinadora, da seguinte forma:
eneficio de Risco - 0,02%; Despesas Adrninistrativas - 0,27%; Contribuiçao Prograrnada -
,31%;e Total da Contribuiçao ca Patrocinadora - 5,60%.
patrocinadora contribui paritariamente corn os ativos para o custeio adrninistrativo. Os

articipantes ativos e autopatrocinados contribuern corn 4,75% do valor da contribuiçao
revidenciària para custeio administqativo e gs assistidopco . ibuern corn 2% da foiha de
eneficios, sern contrapartida Ia patocina or e aindafoll % obre o RGPB.

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB

PREVIDENCLA SOOAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

ecessário se observe que as fontes de custelo podem ser: contribuiçao dos participantes
assistidos; contribuiçao das patrocinadoras; reemboiso das patrocinadoras; resuitado
)s investimentos; receitas administrativas; fu pdo administrativo; dotação iniciai; e

matemâticas:
provisOes matemáticas apuradas em 2011 tiveram crescimento de 4,64% quando comparadas corn
valores apresentados em 2010. Esta variação se deve a evoiuçao normal do Piano, onde são
isiderados vários fatores, dentre eles entrada de novos participantes, reajuste de saiários e

icipais riscos atuariais:
principals riscos atuarials a que urn Piano se subrnete são aqueles decorrentes ca não aderencia
premissas e hipoteses atuarlais e a inconsisténcia da base cadastral utihzadas nos cáicuios das
tisOes matematicas. Para mitigar estes riscos, são eiaborados testes de aderéncia sobre cada uma

oiuçoes para Insuticiencia cie cobertura:
s principals soiuçoes para o atingimento do equiiibrio do piano , são:

Acompanhamento da aderéncia das hipOteses e premissas atuarials por melo de teste de hipOtese;
A rentabihdade dos ativos do piano atingir a meta atuarial;
Piano de Custeio aphcado ser suficiente para cobrir as obrigaçOes;
A base cadastrai refietir exatamente as r,nrarteri gtirac da mnQcn rinc n,rtirinntnc ocoictidne

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: EUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO:	 1/12J2011	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CONSOLIDADAS

TOTAL DAS RESERVAS

to Normal doAno	
R$ 58.971.680,

Assinatura do Atuãrio:
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DEMONSrRACAO ATLJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITIJIR E CONTRATOS

Assinatura do Atuarlo: 	 4	
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFiCIOS: 11998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Assinatura do Atuario: 	
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ENTIDADE: FUNCEF
PL.ANO DE BENEF1CJOS: (19980044-65) REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO; 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO PIANO
Qualidade da base cadastral:

data-base dos dados utilizados na reavahaçao estâ posicionada em 30/11/2011. As informaçOes
:dastrais foram submetidas a testes e criticas de consisténcia, e apôs sofrerern as devidas modificaçOes,
ram consideradas satisfatOr-ias.

dados pertinentes aos ativos são fornecidos pela patrocinadora CAIXA, e Os relativos aos

Variaçao do resultado:
'lano de Beneficios REB gerou Superavit Tècnico acumulado no valor de R$ 76.346.248,32, posick
31/12/2011, tendo urna redução de R$ 8.653.034,00, quando comparado corn 0 resultado de 2010
3 ! izado Tal reduçao foi infiuenciada peias perdas atuariais e pale performance dos investimentos

Natureza do resultado:
resultado é

Soiuçoes para equacionamento de deficit:

Adequaçao dos métodos de financiamento:
ao piano de custeio e foram Os mesmos utilizados na

Outros fatos retevantes:
S premissas e hipôteses detinidas neste DA, bem como as rnetodoiogias de cáicuio aplicadas e os
suitados apurados, estào em conformidade corn os dispositivos regulamentares, corn a Iegisiaçao em
gor e com as prãticas atuariais nacional e internacionalmente aceitas, conforme atestado pela Deioitte
uche Tohmatsu Auditores independentes.

iportante destacar a necessidade de estudos continuos de aderéncia pare teste das hipOteses
mográficas, visando identificar, precipuamente, as tâbuas biomOtricas qua meihor se adOquem as
racteristicas da população do Piano de Beneficios REB, vez que os resultados da avahaçao atuarial são

rtremamente sensiveis as variaçoes das premissas utilizadas para os cãlculos.
D valor informado no campo 'tusto Normal do Ano n estã contemplado a parceia destinada a cobertura dos
meficios de risco.

contribuiçOes das patrocinadoras serão idénticas ao somatório das contribuiçOes dos participantes,
speitando-se o principio da paridade contributive, cuja aliquota media projetada foi de 5,60%, podendo
;se percentuai variar, de acordo corn 0 comportamento da massa salariai dos participantes ativos durante
periodo de vigOncia do piano de custeio a ser implementado.
; contribuigoes das patrocinadoras serão idénticas ao somatôrio das contribuiçOes dos participantes,
speitando-se 0 princfpio da paridade contributiva, cuja aliquota media projetada foi de 5,60%, podendo
;se percentuai variar, de acordo corn o comportamento da massa saiarial dos participantes ativos durante
periodo de vigéncia do piano de custeio a ser implementado.
ii atendimento a Resoluçao CGPC 26/2008, durante o exercicio 2012 a Fundaçao submeterá a aprovaçao
ssa PREVIC 0 piano de adequaçao, objetivando 0 cumprimento do disposto no citado normativo, com
iação a destinação da reserva especial.
Ljtras informaçOes sobre o piano de beneficios, tais como elegibilidades, manutençao, reajuste e forma de

Assinatura do Atuâo:
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