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C	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-,	 PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
PRRWDkNCIA	 L MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CADASTRAIS

Social: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAlS FUNCEF

P LA N 0
1977.0002-74
REGULAMENTO DO PLANO DE

o: ATIVO / EM EXTI
lade:	 BENEFICIO I

INFORMACOES SOME A AVALIACAO ATUARIAL

da Avaliaçao:

eIatOrios Complementares apresentados pelo Atuário (nao enviados
A CAPREV 013/15
A CAPREV 017/15

DA CAPREV 001/16
A CAPREV 002/16

3A CAPREV 007116
A CAPREV 011/16
Iano de Equac. NUP 007775/2016
Ianos de Custeio NUP 022098/2016 e NEJP 02210112016

Quantidade de Grupos de Custeio: 2 	
-- J

INFORMACOES SOME A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFICIOS
[Duration do Passivo (em meses): 	 158

duration do passivo e definida a partir do valor presente do fluxo atuarial hquido do piano de beneficios,
zido a valor presente corn base na taxa real de juros utilizada na avahaçao atuarial, ponderado pelo tempo

;umuiado do fiuxo, conforrne lnstruçao PREVIC n° 19/2015 e pianiiha de cálculo disponibihzada pela PREVIC
Duration do Passivo expressa no campo anterior refere-se ao Grupo de Custeio REG/REPLAN Nao Saidado, cujo
br supera a Duration caiculada para o grupo de participantes relativos a rnodandade saidada do piano de

Assinatura do Atuário:	 X	 ..	 Pagina



C:.	

DEMONSTRACAO ATUARIAL	 -

ENTIDADE: FUNCEF
-	 PLANO DE BENEFiCIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212015	 TIPO: COMPLETA

p11 eneficio: ABONO M

	

Seneficio Prograrnado:	 SIM
Regime: CAPITALIZAc

Método do Financiame
MveI BAsico do Beneti
C' VALOR DO ABONO ANUAL SERA CALCULADO PROPORCIONALMENTE AO NCJMERO DE MESES DE PERCEPcAO DO
EENEFICIO NO EXERCiCIO, COMPUTANDO-SE 0 MES INTEGRAL QUANDO 0 NUMERO DE DIAS FOR MAIOR DUE 14
OL!ARTOZE).

BenefIcio: AUTOPATROCiNIO

	

Beneficio Programado:	 SIM

de Financiamento: 	 ACREGADO

)A PERDA PARCIAL DA REMUNERAcAO 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELO AUTOPATROCINIO RESPONSABILIZANDO-SE
ELO PAGAMENTO DAS cONTRIBuIcOE5 DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. QUANDO A PERDA DA REMUNERAcAO

NCIDIR SOBRE 0 ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU A PARCELA DE FUNcAO DE CONFIANQA OU
ARGO COMISSIONADO, SOMENTE SERA FACULTADO ESSE DIREITO SE 0 PARTICIPANTE CONTRIBUI ININTERRUPTAMENTE

'105180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES A DATA DO EVENTO QUE DEU A CAUSA A PERDA DE REMuNERAcA0. DA
DERDA TOTAL DE REMUNERAcAO 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELO AUTOPATROCINIO RESPONSABILIZANDO-SE PELC
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIcOES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOS CALCULADAS SOBRE 0 VALOR DO SALARIO
DE PARTICIPAcAO MENSAL DA EPOCA EM QUE OCORREU 0 EVENTO. EM CASO DE PAGAMENTO COM ATRASO, DEVERA
NCtDIR A TAXA DE JUROS DE 6% (SEIS FOR CENTO) AO ANO, COM CAPITALIZAcAO MENSAL E ATUALIZAQAO PELO
IN PC/IBGE

'Beneficio: AUXILIO FUNERAL

	

Beneficio Programado:	 NAO -
Regime: REPARTIcAO SIMPLES

Moi6do do Financiamento:
Wvel Bà&.co do Beneticlo:
E JEF ICIO PAGO EM PARCELA LJNICA AO BENEFICIARIO DO PARTICIPANTE OU DO ASSISTIDO EM RAZAO DO SEU OBITO. NO
CA2O DE OBiTO DO ASSISTIDO. CORRESPONDERA A DUAS VEZES 0 SOMATORIO DA SUPLEMENTAcAO E BENEFICIO DO
ORGAO ORCIAL DE PREVID-ENCIA. NO CASO DE ORBITO DE PARTICIPANTE OU AUTOPATROCINADO, CORRESPONDERA A
UMA VEZ 0 SALARIODE PARTICIPAcAO NA DATA DO OBITO NO CASO DE oPcAO PELO BPD, CORRESPONDERA A LIMA VEZ
b VALOR DEFINIDO DO BENEFICIO DE PRESTAcAO CONTINUADA.

Programado:	 MAO

DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SALARIO DE
I pAcAo POSICIONADO EM 31/0812006. 0 VALOR DEVIDO AO BENEFICIARIO CORRESPONDERA A 80% DO BENEFICIO
), ATUALIZADO CONFORME 0 § 50 INDEPENDENTEMENTE DA DATA DO EVENTO.

Beneficlo Programado:	 NAO
Regime: CAPITALIZAc
Método de FinanciamentO:	 AGREGADO
Nivel Bâsico do Beneficio:
C VALOR DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SAL4RIO DE
FARTICIPACAO POSICIONADO EM 31/08/2006.0 VALOR ENCONTRADO COM APLICAcAO DA FORMULA MAO PODERA SER
INrLRIOR AC) BENEFiCIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POUPANcA, SEM QUALOUER TIPO DE CARENCIA. 0 BENEFICIO
CESSARA OUANDO 0 PAGAMENTO FOR TINTO RELO ORGAO OFICAL DE PREVIDENCIA.

	

-	 ... ---

	

Assnatura do AIurio:	 V	 I
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REGIREPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIACAO: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

icio Programado:	 Sim
ie: CAPITALIZAcAO

lode Financiamento:
Básico do Beneticio:

ANTECIPADO -

ENEF1CIO CALCULADO PELA REVISAO DO BENEFICIO SALDADO, MEDIANTE A MANUTENcAO DA EQUIVALENCIA ATUARIAL
NTRE 0 COMPROMISSO EXISTENTE NO SALDAMENTO E AQUELE REFERENTE AO BENEFiCIO REQUERIDO. CONSISTE NA
AZAO ENTIRE A RESERVA MATEMATICADO BENEF1CIO SALDADO F 0 FATOR ATUARIAL NA DATA DA CONCESSAO. 0
ALOR DESTE BENEFiCIO NAO PODERA SER INFERIOR AO BENEFICIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POuPANçA.

	

Programado:	 SIM

vei basico CO beneliclo:
VALOR DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SALARIO DE
¼RTIcIPAcA0 POSICIONANDO EM 31/08/2006.0 VALOR ENCONTRADO COM A APLICAçAO DA FFORMULA NAO PODERA
ER INFERIOR AO BENEFLCIO DETERMINADO PELA RESERVA DL POUPANçA.

NAO
Regime:

de Financiamento:	 AGREGADO
asico ao enetucio:

BENEFICIO DE PRE5TAcAO CONTINUADA SERA DEVIDO A PARTIR DA DATA DE ENTRADA DO REOUERIMENTO NA FUNc1
SERA FIXADO ATUARIALMENTE COM BASE NA RESERVA MATEMATICA PROPORCIONAL AO PERIODO DE VINCULACAO
\LCULADA NA DATA DE OPçAO, OU RESERVA DE POuPANçA, SE MAIOR.

	

ficio Programado: 	 SIM
me: CAPITALIZAçAO
Jo de Fina
BAsico do

DA CONCESSAO DO BENEFiCIO DE PRESTAçA0 CONTINUADA, 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELA
;cAO DO EQUIVALENTE A ATE 10% (DEZ FOR CENTO) DE SUA RESERVA MATEMATICA, COM A REDUcAO
IONAL DO BENEFICIO SALDADO.

FOR MORTE - SALDADO

	

0 Programado:	 NAO
CAP ITAL IZACAO

de Financiamento:
Básico do Beneficio:

nRA EM UM BENEFICIO UNICO, PAGO AOS BENEFICIARIOS DE PARTICIPANTES F ASSITIDOS EM CASO DE MORTE DE
PANTIE, 0 VALOR SERA 0 EQUIVALENTE AO BENEFICIO SALDADO, NA DATA DO OBITO. EM CASO DE MORTE DE
JO, CORRESPONDERA A 2,5 (DUAS VEZES E MEIA) 0 VALOR DO BENEFICIO DE PRESTAçA0 CONTINUADA.
:IDO DO VALOR DO BENEFtCIO PREVIDENCIARIO, PERCEBIDOS PELO ASSISTIDO, NO MES DO OBITO.

SIM

Básico do
ONSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRE5TAcAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFEREN9A ENTIRE 0 VALOR DO SALARIO

DE PARTICIPAQAO DO PARTICIPANTE NO Es D INiCIO - BENEFICIO E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO ORGAd

Assinatura do Atuãrio:	 A
Pâgina	 4



C;:•.	

DEMONSTRACAC ATUARIAL
ENTID.ADE: FUNCEF

-:	 PLANO DE BENEFiCIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

IAL OF PREVIDENCIA, SERA CONCEDIDA DESDE QUE ESTE TIPO DE APOSENTADORIA SEJA HOMOLOGADO FOR
IAL DE PREVIDENCIA.

eficio: SUPLEMENTAAO
eficio Programado: SIM
ime: CAPITALIZAcAO

kONSISTIRA EM UM BENEFiCIO DE PRESTAcAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIEERENcA ENTIRE 0 VALOR DO
DE PRTICIPACAO DO PARTICIPANTE NO MES DE INICIO DO BENEFICIO E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
CEC!AL DE PREVIDENCIA. SERA CONCEDIDA DESDE QUÉ ESTE TWO DE APOSENTADORIA SEJA HOMOLOGADO FOR
C:ulCiAI DE PREVIDENCIA.

Bneficio: SUPLEMENTAçAO DA APOSENTADORIA POP I

	

thmeficio Programado:	 NAO
Regime: CAPITALIZAcAO

AGREGADO
el Bâsico do Beneficio:
N4SISTIRA EM UM BENEF1CIO DE PRESTAçAO CONTINUADA CORRESPONOENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO SAL
PARTIcIPAcA0 bo PARTICIPANTE NO MES DE 1NICIQ DO BENEFICIO, E 0 VALOR DO BENEFiCIO CONCEDIDO PELO
GAO OFICIAL DE PREVIDENCIA. SERA ADOTADO 0 PERCENTUAL OF BENEFICIO IGUAL A 100.. SEM QUALQUER TWO DE
RENCIA.O VALOR MAX!MO DO BENEFICIO ESTA LIMITADO AO SALARIO DE PARTICIPAcAO VIGENTE NA DATA DE SUA
UI SI cÁO.

SIM
CAPITAL

CONSISTIRA EM UM BENEFiCIO DE PRESTAQAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO
DE PARTICIPACAO DO PARTICIPANTE NO MES DE INICIO DO BENEFiCIO E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
bR IdAL DE PREVIDENCIA.

	

eiieficio: 5uPLEMEr
	 MORTE

	

Ben eficio Programado:	 NAO
gime: CAPITALIZA

lètodo de Financiamento: 	 AGREGADO
'1iveI BâsicodoBeneficio:	 -

NSISTIRA EM UM BEN:1C10 DE PRESTAQAO CONTINUADA PAGO AOS PENSIONISTAS DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS.
CASO DE MORTE OF PARTICIPANTE, 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO DE PARTICIPAçAO, NA DATA
OBITO. EM CASO DE MORTE DE ASSISTIDO, 80% (OITENTA POP CENTO) DA SOMA DOS VALORES DO BENEFICIO PAGO
ASSISTIDO PELO ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA E DA SuPLEMENTAcAO, NA DATA DO ORBITO. 0 RATEIO PAPA OS
'JEFICIARIOS ACOMPANE-IARA A MESMA PROPORCIONALIDADE ADOTADA PELO ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA. 0
3AMENTO DA SUPLEMENTAçAO DE PENSAO POR MORTE CESSARA QUANDO 0 PAGAMENTO FOR EXTINTO OU SUSPENS
O ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA.

	

Programado:	 Sim
CAPITALIZAçAO

de Financiamento:

ORRESPONDE AO VALOR DA SuPLEMENTAcA0 DOMES DE DEZEMBRO F, NO ANC , OF INICtO DO BENEFICIO, A 1112 (UM
DOZE AVOS) DO VALOR DE suPLEMENTAcA0 DO MES DE DEZEMBRO, POP MES DE PERCEPçAO DE BENEFICIO OU FRAC
GUAL OU SUPERIOR A IS (OUINZE) DIAS.

4s9'flaIu(a do Atuàrio: 	 4	 -A Pâgina



DEMONSTRACAO ATLJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- -!	 PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
PRrvIOENcIA SOCIAL

-.	 MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAçA0 31/12/2015	 T1PO LOMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AVALIACAO ATUARIAL

GR%JPO DE CUSTEIO: I - Nao Saldado
Patrocinadores e Instituidores

Participantes Ativos:	 2582	 empo médio do contribuiçAo (meses):	 339
roha de Salario de ParticipaçAo: 	 RS 20,852.20314	 kenipo mAdlo para aposentadoria (meses): 	 17

HIPOTESES ATUARIAIS

I no exerc
no exerci

omentarlo sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada para a exercicio de 2015 foi de 0,98, utihzada na AvaliaçAo Atuarial de 2014, represenlando a fator
rn base no INPC projetado para o longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrlda no exercicio
icerrado, determinada a partir do fator caiculado corn a aplicagAo do INPC etetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
vergAncia deveu-se a fatores relacionados A politics econômica e ao cenArio de infiaçAo atual (1128°/n), camparativarnente

projetado para o iongo prazo (6,44%). Ressalta-se que essa variAvel A constanternente avaliada pela Entidade, par rilelo
s estudos de aderAncia das prernissas atuariais.

indice utihzado refiete a impacto da perda do poder de cornpra do beneficio do INSS ao longo do tempo, segundo
tudos de aderOncia reahzados. utilizando para tanto metodolagia que representa a reterida perda e as projeçOes de
PC/IBGE para o longo prazo, esperado pela Area responsAvel pela macroalocaçao de recursos e cenArios ca FUNCEF
ncomitante corn a taxa de juros tAcnicos adotada no Piano.

Contort-ne estudos de aderéncia realizados, entendernos ser adequado a indice adotado nesta AvahaçAo Atuariai, poise
tratar de estimative media ca infiaçao de iongo prazo, projetada peia Area responsAvel peia macroalocaçAo de recursos e
cenArios ca FUNCEF.
importante registrar que essa hipótese e sensivei As variaçOes inflacionArias, necessitando de constante monitoramento e
consequente reprocessamento dos testes de aderAncia reahzados ou outro que meihor representar o coinportarnento dos
dados nos anos subsequentes.

Hipótese:	 Fator de Deterrninaçao Valor Real ao
Valor:	 0,98
Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 0,98
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:_-	 0,95
ComentArio sobre diveraência entre esnerado e

quantidade esperada pat-a o exercicio de 2015 foi de 0,98, utihzada na AvahacAo Atuarial de 2014, representando 0 fator
rn base no INPC projetado pat-a o iongo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicia
cerrado, determinada a pat-br do fator caicuiado corn a aphcaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0.9531. A
iergAncia deveu-se a fatores relacionados A politica economics e ao cenArio de inflaçao atual (11,28%), comparativarnente
projetado pat-a o longo prazo (6,44%). Ressalta-se que essa variAvel A constantemente avahada peia Entidade. por meio

is estudos de aderAncia das premissas atuariais.

indice utihzado reflete 0 impacto ca perda do poder de compra do salArio ao longo do tempo, segundo estudos de
erencia realizados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçOes de 1NPC/1BGE para a
go prazo, esperado peia Area responsAvel peia macroalocaçAo de recursos i cenArios ca FUNCEF. concomitante corn a
a de jut-os tAcnicos adotada no Piano.
inião do atuArio:

' nforrne estudos de aderAncia reahzados, entendernos ser adequado a indice adotado nesta AvahaçAo Atuariai, por Se
tar de estimativa media da inflaçao de longo prazo, projetada peia Area responsAvel oela rnacroaiocaçao de recursos e
nArios da FUNCEF. 	 -
portante registrar que essa hipotese e sensivei As variaçOes inflacionArias, necessitando de constante monitoramento e
isequente reprocessamento dos testes de aderAncia realizados ou Outro que meihor representar o cornportarnento dos
dos nos anos subsequentes. 	 -	 -

Assinatura do AtuArio:

PAgina



C. 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- -	 PLANO DE BENEFICIOS: 11977.0002-141 REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DAAVALIAcAO:. 31/1212015	 TIPO: COMPLETA

deoeterrninacão Valor Real Longo do Tempo Ben

Va
esperada no
	 u,uo	 _______ ______

ocorrida no exercicio encerrado:

Comentârio sobre divergencia entre esperaao e ocorrIuo;
A quantidade esperada pam o exercicio de 2015 toi de 0,98, utilizada na Avaliação Atuarial de 2014, representando 0 fator

corn base no INPC projetado pars o longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
encerrado, deterrninada a partir do fator calculado corn a aplicacao do INPC efetivo no exercicio, foi de 09531. A
diveiqCncia deveu-se a fatores relacionados a politica econônlica e so cenário de inflaçäo atual (11,28%), comparativanlente
no prnjetado pars o longo prazo (5,44%). Ressalta-se que essa variãvel e constantemente avaliada pela Entidade, por meio
-iriz zfiir1r,c ne Aciprencia das oremissas atuariais.

.Justificativa cia CFPC:

C incce utihzado reflete 0 impacto ca perda do poder de compra do beneficio ao longo do tempo, segundo estudos de
nriorJncia realizados, utilizando pam tanto metodologia qua represents a referida perda e as projeçöes de INPC/IBGE pars a

orazo esperado pela area responsâvel pela macroalacacao de recursos e cenários ca FUNCEF, concomitante corn a
.•nnirnQ	 nn PInn

Opiniac do atuârio:
Confornie estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequado o indice adotado nesta Avaliacão Atuarial, por se
tratar de estimativa media da inflaçáo de longo prazo, projetada pela area responsavel pela rnacroalocacao de recursos e

cenàrios da FUNCEF.
importante registrar que essa hipôtese e sensivel as variaçOes infiacionàrias, necessitando de constante monitoramento e

I

consequente reprocessarnento dos testes de aderéncia realizados ou outro que melbor representar a comportarnento dos

daclos nos anos subsequentes.	 -

Hipótese:	 I-lipOtese de Entrada em

55 anos, se do.sexo masculino, ou 52 arms, se

de esperada no exercicio seguinte:

Quantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 uu,uu

Comentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
hipOtese de tdade de aposentadoria do Piano esperada para 2015 foi de 55 anos, se do sexo masculino, ou 51 anos, se

eminino, conforme Avaliaçäo Atuarial de 2014, sendo as idades encontradas em 2015 de 58 anos, se do sexo masculino,

DU 54 anos, se feminino. Tal valor foi apurado a partir ca verificaçao das idades medias daquelas aposentadorias

Drogramadas concedidas no exerciCio de 2015.
Esta variaçàc é representativa das oscilaçOes em torno da tendência esperada, prôpno do processo de inferëncia estatistica,
serido esta varievel constantemente avaliada pela Entidade, por meio dos estudos de aderéncia das premissas e hipOteses

atuariais.

Justificativa da EFPC:
Os estudos de aderéncia realizados em 2015 dembnstraram, cam base na análise histórica dos beneficios de aposentadoria

vigentes do Piano, por meio ca metodologia do Prazo Médio Ponderado - PMP, que, em media, os participantes do sexo
Ft-mnino se aposentarn sos 52 anos de idade, edo sexo Masculino, aos 55 anos. Por nao haver tendência de que a
anTec1'pacão de aposentadoria do grupo masculino se concretize, foi mantida a idade hipotética vigente de 55 anos aos
hornens e alterada pars 52 anos, antes 51 anos, as mulheres.
Dc forma que, a hipotesc de idade de aposentadoria a ser utilizada tende a refietir a idace media de entrada em
posentadoria prograrnada esperada para cads exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.

Opiniao do atuãrio:
Conforme estudos de aderOncia realizados, entendernos ser adequada a manutengão da idade vigente de 55 anos aos
homens e a alteraçäo para 52 anos as muiheres. na  forma aqui informada, par ser a hipôtese mais aderente a estimativa

media de longo prazo, condign esta em que variagOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
Ademais, muito embora estejamos recornendando a adoção dessa hipOtese, entendernos qua a continuidade de estudo e a
acumulo de ocorrencias futuras de novas eventos proporcionarã a realização de testes corn rnais registros e maior
confiabilidade, o que contribuirã para urn resultado rnais consistente. 	 - -

C SE rliture do AtuCno:
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C	 DEMONSTRACAO ATUARIALENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO; COMPLETA

Hipótese:	 RipOtese sabre Composiçãa de Familia de

no exerciclo seguinte: 	 UdU
ocorrida no

uomentario sobre aivergencia entre esperaao e ocorriao:
Carnposiçãa familiar esperada para 2015 tai equivalente a 80% para a sexo masculino e 70% pare a sexa ferninino, a que
nifica que do total de participantes ativos em dezembra de 2014, 80% dos hamens terãa urn cSnjuge vitalicia e 70% das

ulheres terao urn cônjuge vitalicio no momenta da aposentadaria, senda qua a percentual encontrada fai de 85% para
rrens e 64% para muiheres. TaP valor foi apurado a partir ca quantidade de cOnjuges daquelas apasentadarias cancedidas
exercicia de 2015.

sta variação e representativa des asciiaçoes em torno da tendéricia esperada, prOpria do pracesso de inferencia estatistica,
nda esta variavel canstantemente avaliada pela Entidade, par meio dos estudas de aderéncia corn vistas a manutenção

?stas sempre em sintania cam a masse e cam a piano.

s estudas de aderéncia indicaram que 80% dos participantes e apasentadas Mascuhnas são casados, cam cônjuge 4 anas
ais jovem, e 70% dos participantes e aposentados Femininas são casadas cam cOnjuge 1 ana rnais veiha.
hipOtese e utihzada pare as participantes. senda aos assistidas utitizada a infarmação cadastrada. exceta aas
'osentadas casadas sem infarmaçaa de cônjuge, em qua se utihza que 100% sãa casadas cam cOnjuge 4 anas mais javem
do sexo mascuhno ou cam cOnjuge 1 ana mais velha, se do sexa feminina.

hipOtese vigente fai mantida, de mada que a camposiçãa familiar utilizada espeiha a diferença de idade media entre as
sistidos casadas a as seus conjuges, bem coma a prababibdade de serem casadas na data da apasentadaria e a
iantidade de dependentes esperada.

Opiniao do atuário:
estudas de aderéncia realizadas, entendemos ser adequada a adaçãa da hipotese aqui infarmada par ser

a estimativa media de langa praza, candição esta em que variaçOes pantuais nos respectivas eventas sãa

registrar que essa hipotese e sensivel as acarréncias de apasentadorias cam dependentes vitalicias e au
necessitando de canstante manitaramento e realizaçãa dos testes de aderéncia, a ser reahzada no exercida de

muita embara eslejamas recamendanda a adaçãa dessa hipOtese, entendemas que a cantinuidade de estuda e a
de acarrOncias futuras de novas eventos praparcianará a reahzaçãa de testes cam mais registras e major
Jade. a que cantribuira para urn resultada mais cansistente.

Valor:	 0%
Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no

divergencia entre esperado e
A ratatividade esperada pare 2015 fai de 0, senda a quantidade de eventas encantrada de 18, equivalente a 1,46% ca
papulaçãa. Depreende-se que esta variaçãa e representative des asciaçöes em tarna ca tendencia esperada, prOprio do
processa de inferéncia estatistica senda esta variãvel canstantemente avahada pela Entidade, que estã investinda no
aprimaramenta dos estudas de aderencia des premissas e hipOteses atuariais cam vistas a manutençaa destas sempre em
sintaniacomamassaecamaplana. 	 S-.-	 - -------------

nfarme Resaluçaa CGPC n o 18/2006, a patracinadara indicau para a REGIREPLAN taxa nula.
estudas de aderencia reahzadas cam base nas infarniaçOes dos participantes, de acarda cam a icace destes.
nanstraram a manutençãa ca taxa entãa adatada de 0%, já que se mostrau aderente a massa.
forma que, a taxa utilizada tende a refletir a quantidade de ocarréncias de deshgarnentas esperadas pare cede exercicia
tango dos anas, segundo estudas de aderéncia real izadas.
inin g4,m t''rin

Canfarme estudas de aderencia realizadas, entendemas ser adequada a adaçãa ca taxa aqul infarrnada par ser aderente a
estimativa media de langa praza, candiçãa esta em que variaçöes pantuais nos respectivas eventos sãa esperadas.
Impartante registrar que essa hipótese a sensivel as ocorréncias de deshgamentas aa tango dos anas, necessitanda de
canstante manitoramento e realizaçáa dos testes de aderéncia, a ser realizada neste exercicio de 2016.
Adernais, muita embara estejamas recamendanda a adaçaa dessa taxa, entendemas que a continuidade de estuda e a
acumuia de acorréncias futures de novas eventos praporcianará a realizaçãa de testes cam mais registras, a qua cantrihuirá
Para uma maiar consisténcia do seu resuitada.

Assinatura do Atuaria: -
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no exerciclo seguinte:	 1, (ö

no exercicio encerrado:	 11,28

sobre divergência entre esperado e ocorrido:

quantidade esperada pare o exercicio de 2015 foi de 5,44%. utilizada na Avaliação Atuarial de 2014, representando a
NPC projetado para o mOdio prazo esperado pela FUNCEF, enquanto qua a quantidade ocorrida no exercicio encerrado
rncontra-se determinado a partir da apuraçao do INPCIIBGE efetivo em 2015, equivalente a 11,28%. A divergOncia deveu-se
fatores relacionados a polilica econOmica e ao cenãrio de inflaço atual.

o M i ce utilizado reilete as projeçOes de INPC/1BGE pare 0 médio prazo elaborado pale area de investimentos da FUNCEF,
c52nsiderando fatores relacionadosa poiiflca econornica, qua é batizada pela teoria econométrica.

2-jiicune projecOes reahzadas pale area especifica da FUNCEF, entendemos ser adequada a adoção do indexador aqui
'Vrrt:'2d par se tralar de estimative media da inflação pare o exercicio seguinte.
ir;perrarite registrar qua essa premissa e imprescinthvel pare fins de determinação da meta atuarial do Piano, necessitando

de seu constante monitoramento e consequente reprocessamento dos estudos reahzados, de forma qua 0 retorno dos
iniestimentos do Piano comportem esta variaçao, de forma mensal e acumulada, no intuito de minimizar Os irnpactos
decorrentes de eventual não atingimento.

no exerciclo seg
	

2.40

no exercicio enc€
	

0,72

Comentário sobre diverqencia entre

Crescimento Real de Saiário esperado para o exercicio de 2015 foi equivalente a 2,37% a.a., ou seja, a hipôtese utihzada
Avahação Atuariai de 2014, sendo a taxa encontrada de 0,72% a.a.. Este taxa foi encontrada pale variação da foiha de

ilãrios do grupo de participantes constarites das bases de 2014 a 2015, cam saiãrio diferente de zero, exciuidos aqueies
rn rubricas judiciais, assim como Os eventos considerados outliers.
sim, depreende-se quo esta variação e representative des oscilaçOes em torno da tendéncia esperada, prôprio do
ocesso de inferéncia estatistica, sendo esta variavei constantemente avaliada pela Entidade, par meio dos estudos de
leréncia das prernissas atuariais, cam vistas a manutençào destas em sintonia corn a massa e corn o piano

0 percentuai utilizado deve refletir a pohtica de recursos humanos de longo prazo no que diz respeito ao aurnento media
saLarial estirnado qua as empregados terão ao iongo de sues carreiras. Considerando a disposto na Resolução CGPC no
18/2006. a patrocinadora indicou 3.73% a.a.
Os estudos de aderéncia reahzados demonstraram a necessidade de revisão da taxa entao adotada pelo Piano (2,37% a.a.),
j a qiie cc verificou a tendéncia de aumento da referida hipOtese, se tornando necessária a sua substituiçao pare a 2,40% a.

Rcss,,ritta- so quo a percentual utihzado sera alvo de futuros estudos de aderéncia, possibihtando a acompanhamento de
evoiucöo deste evento neste exercicio de 2016.
Opiniäo do atuãrio:

Contorme estudos de aderéncia reahzados, entendemos sec adequada a alteração do percentuai anteriormente adotado peio
Piano. de 2,37% a.a., para a 2,40% a.a., ja qua se verificou a tendência de aumento de referida hipótese, parse tratar de
estimativa media de longo prazo, condiçao esta em qua vailaçOes pontuais nas respectivas taxes são esperadas, e porter
sido definida a partir de projeçOes reahzadas em pianiihas de cicuio, em formato Excel, once resultados foram apurados
em forma de valores e gráficos, que deram condiçOes de se obter uma estimative diversificada para essa premissa.
Importante registrar que essa hipótese e sensivel as variaçOes da pohtica de recursos humanos da patrocinadora,
necessitando de constante monitoramento e consequente aphcaçao de testes de aderencia.

Assrr,2tura do Atuario:	 A
Pagina
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Hipotese:	 Projegao Ce urescirnento New CO Malor bal ben

I no exerc

no exerci

sobre divergência entre esperado e ocorrido:

Crescimento Real do Major Saiario de Beneficio do INSS esperado para 2015 tot equivalente a 0%, ou seja, a hipOtese
lizada na Avaliacac Atuarial de 2014, sendo a taxa encontrada de 0%. Esta se deu de acordo corn a variação dos valores
urados e utilizados para fins de Avahaçao Atuarial de 2015 comparativarnente a 2014
ice a forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variaçâo do INPCRBGE, e considerando que o valor desta
ernissa e apurado tambem pelo tetode cantribuição do INSS, que recebe a mesmo tipo de reajuste, não ha Crescimento
?al nos Beneficios no RGPS.

Justificativa da EFPC:

percentual utilizado tende a refletir o aumento médio dos saiãrios de beneficios pagos pelo 1NSS so longo do tempo Face
forma de reajuste dos beneficios do 1NSS, qual seja, pela variação do INPC/IBGE, e considerando que a valor desta
ernissa e aplicado também so teto de contribuição do INSS, que recebe 0 rnesrno tipo de reajuste, não ha Crescirnento
aal no major Beneficios do RGPS.

ndernos ser adequada a rnanutençao do percentual aqui informado devido a forma de reajuste dos beneficios do INSS,
seja, pela variaçao do INPC/IBGE, e consjderando que o valor desta premissa e aplicado tambem ao teto de
ibuiçao do INSS, que recebe o mesmo tipo de reajuste, nàa resuitando, assirn, em Crescimento Real no major
ficios do RGPS.

no

no exerciclo seguinte:	 1,73

no exercicio encerrado: 	 0,87

entre esperado e ocorrido:

Crescimento Real dos Beneficios do Piano esperado para 2015 f0j equivalente a 1,53%, ou.seja, a hipôtese utilizada em
14, sendo a taxa encontrada de 0,87% Esta se deu de acordo corn avariaçao dos beneficias do grupd de assjstjdos que
encontravam nas bases de 2014 e 2015! excluindo-se Os outliers e aqueles que tjverarn revjsão de beneficjo no exercjcjo
2015.

ice a forma de reajuste dos beneficios, a variação pode ter sjdo decorrente da politica de recursos humanos da
Itrocinadora, que pode näo representar o cenàrjo prospectivo. A varjâvel e constantemente avaijada péla Entidade, corn
se em estudos de aderêncja, corn vistas a rnanutenção destas sempre em sjntonja com a massa e corn 0 piano no iongo

Justificativa da EFPC:

as testes de aderêncja realjzados em 2015, a taxa mais aderentea evoiuçao dos beneficios foj de 1,73% a.a. 0
at indjcado tende a refletjr o incremento nas suplementaçoes da politica de recursos hurnanos de longo prazo,
ao aumento médjo salarjal estjrnado que as empregados terão ao longo de suas carrejras, segundo estudos de
real jzados. Ressaita-se que será dado continujdade ao acompanhamento da evoluçào dessa prernissa neste

de 2016.

Dnfomle estudos de aderencja realizados, entendemos ser adequada a alteração do percentual anterjormente ulilizado de
53% a.a. para 1,73% a.a., por se tratar de estjniatjva media de longo prazo, em que variaçOes pontuais nas respectivas
xas são esperadas, e o cenárjo retrospectivo apresentado em tais estudos pode näo se mostrar adequado ou nao
presentativo do cenário prospectivo da patrocinadora. A taxa recomendada refere-se ao percentual equivalents ao ultimo
io de implementação do piano de escalonamento crjada no fechamento do exercicjo de 2013, quando faj jdentjficada uma
fasagem entre a taxa adotada a época e aquela mars adequada a massa de assjstjdos.

Hipótese:

Valor:	 5,67

esperaoa no
	

5,67

ocorrida no

omentarlo sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

Taxa Real Anual de Juros esperada para o exercicio de 2015 foj equivaiente a 5,67% a.a., ou seja, a hipOtese utiUzada na
taliaçào Atuarjai de 2014, sendo a taxa ericontrada de -10,51%, equivaiente a taxa de rentabjijdade do Piano no anode
)15,  hquida da infiaçao do perfodo, equivaiente a 11,28% a.a.. A divergencia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos
estimentos ocorrjda no exerçicio ter sjdo inferior a Meta Atuarial do Piano de INPC + 5,67%, em decorréncja, em especial,
cenárjo económjco do anode 2015. 	 .1.

Ass j natura do Atuãrio:
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taxa de juros utihzada busca refletir a retorno dos investirnentos esperado para cads exercicia ao iango dos anos.
3nsiderando as resuitadas do estuda especifico, reahzada para a verificacäo dessa taxa de juras, corn base naquele
ilizada na definiçãa das metas de macroaiocaco dos ativos para a poutica de investirnentas relativa so quinquénlo
)1612020 dos Pianos, bern coma as hmites estabelecidas pela Resaiucãa n o 1812006 e suas aiteracOes, manteve-se a

xa real de juros em 567% a.a. 	 -
piniâo do atuário:
onforrne estudo reahzada peia area, quanta a convergência da taxa de juros aa retorno esperada da carteira de
vestimentos do piano, em obediência a lnstruçãa PREVIC no 0712013, entendemas ser adequada a adaçãa da taxa aqui
formada parse tratar de estimativa media de ianga praza, cansubstanciada pela cenéria de rentabihdade, risca e
acroaiacacãa de carteira disponibihzada peia area de investimentas, assim coma projeçOes de passivo previdenciâria.
eqisua-se qua essa hipôtese e sensivei ao cenário ecanômica, a qual acarreta aiteraçOes no retorna dos investimentos so
.nga dos anos, necessitanda de constante rnonitaramento, em especial na Palitica de Investirnentos, e reahzação dos
stes de canvergéncia. mediante aprofundamenta a ser reahzada neste exercicia de 2016.

-lipétese:	 Tãbua de Entrada em Invandez
Valor: LIGHT FRACA
C:?.ntidade esperada noexerciciO seguinte:
Ouantidade ocorrida no exercicio encerrado
rc'.mr':,trin sobre diveraência entre esperac eocorrido:
A EiUada em Invalidez esperada para a exerciclo de 2015 fai equivalente a 4, decarrente da aplicacão da hipOtese utilizada
na Avaliaçãa Atuarial do 2014 (Light Fraca) na base populacional de dezembra de 2014, sendo a quantidade de eventas
encontiada de 5 Depreende-se que a efetivagäa do acarrida frente so prajetada e representativa das faixas de asciiaçOes
em torno da tendencia esperada, próprio do processa de inferéncia estatistica. inclusive, as testes de aderénCia realizadas
no exercicia de 2015 apantaram para a manutencãa desta premissa, apesar do compartamento abservada na massa.
Ressaita-se quo o camparativa entre eventos esperados e ocarridos permanecerá sob analise no anode 2016.
Justiuicativa da EFPC:
Cam base nos estudas de aderéncia realizadas em 2015, a tabua Light Fraca está aderente a massa do piano. Dessa forma,
a tabua utilizada tende a refletir a quantidade de acorréncias de apasentadarias par invandez esperada para cada exercicio
aa ango dos anas.
Opiniäo do atuârio:
Confarnie estudas de aderéncia realizados, entendemas ser adequada a adaçãa da tâbua aqui inforcnada par ser aderente a
estimativa media de ianga prazo, candigãa esta em que variagOes pantuais nos respectivas eventas são esperadas.
Ademais, entendemas que a cantinuidade dos estudas e a acUmuio de novas eventos praporcianarã a reahzaçâa de testes
cam mais registras, a quo cantribuirã para urna major cansistência do seu resultada.

Tábua de Mortandade de Invãlld(
CSO 58
deesperada no exercicio seguinte:

O;antidade acorrida no exercicio encerrado: 	 3,00

Comentãriosobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
A Mortabdade do Invalidas esperada para 2015 fai equivaiente a 8 manes, decarrentes da aphcaçãa da hipôtese utilizada na
Avaflaçäo Atuarial de 2014 (CSO-58) na base papulacianal de inv6lidos do dezembra de 2014, senda a quantidade de
''en.tcs encantrada de 3 Depreende-se que esta variaçãa pade ser representativa das osciIagOes em tama da tendéncia

eoerada. prôprio do processo de inferencia estatistica. Inclusive, as testes do aderOncia realizadas no exercicia de 2015
31:ontaam para a manutencãa desta premissa, apesar do campartamento abservada na massa. Ressaita-se que a
comparativa entr ee eventas esperadas e acarridas permanecerã sob analise no ana de 2016.
Justificativa da EFPC:
Os estudas de aderéncia realizados demanstraram a manutengãa da Tabua entaa adatada pela Piano (CSO-58), uma vez
que essa se mastrau mais aderente a massa. canfarme as estudas reaiizadas.
Dessa farma, pramaveu-se a manutengãa da tabua, quo tende a refletir a quantidade de acarréncias de faiecimentas de
assistidos inva[das esperadas para cada exercicia aa lango dos anos, segunda estudas de aderéncia realizadas.
Opinião do atuârio:
Canfarme estudas de aderência realizadas, entendemos ser adequada a manutencãa da tabua CSO-58, par ser aderente aa
compartamenta da massa e a estimativa media de langa praza.
Impartante registrar que cssa hipôtese e sensivel as ocarréncias de falecimentas de assistidos invalidas aa ianga dos anos,
necessitanda de canstante mar,itaramenta e realizacãa dos testes de aderOncia cam a aprafundamenta necessaria para quo
as resultadas reflitam a realidade da massa.
Ademais. muita embara estejamas recamendando a adagaa dessa tabua, entendemas quo a cantinuidade dcs estudas e a
acümuia de navos eventas praparcianara a reabzaçãa de testes cam mais registras, a que cantribuirà para urna maior
cansisténcia do seu resuitada. 	 I

Assinatura do Atuária:
• 
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no exerc
no exerci

sobre divergéncia entire esperado e ocorrido:
Mortandade Geral esperada para 2015 fol equivalente a 37 mortes, decorrentes da aphcação da hipOtese utihzada na
ahaçao Atuariai de 2014 (RP-2000 Suavizada 20% segregada p01 sexo) na base populacional de dezembro de 2014,
ndo a quantidade de eventos encontrada de 41, Depreende-se que esta variaçäo pode ser representativa das csciiaçOes
i torno da tendéncia esperada, próprio do processo de inferéncia estatistica. Inclusive os testes de aderência reahzados
exercicio de 2015 apontaram para a rnanutenção desta premissa, apesar do comportamento observado na massa.
ssatta-se que o comparativo entre eventos esperados e ocorridos permanecerá sob anélise no anode 2016,

base nos estudos de aderéncia reahzados em 2015. a manutençao da tábua de Mortandade Geral RP-2000 Suavizada
segregada por sexo està aderente a massa do piano, que apresenta sobrevida superior a tãbua minima deteirninada
Resolucão CGPC n° 1812006, quai seja. a AT-83, encontrando-se, portanto, adequada a iegisiação vigente na data de
rramento do exercicio.

Opiniäo
nforme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adocão da tãbua aqui informada pci ser aderente
comportamento da massa eá estimativa media de longo prazo, condiçao esta em que variaçöes pontuais nos eventos
) esperadas. Registramos que essa hipOtese e sensivel as aiteraçoes nas ocorréncias de falecimentos da popuiaçâo do
no ao longo dos anos, necessitando de constante monitoramento e realização dos testes de aderOncia corn 0
'ofundamento necesséno para que os resuitados reflitam a reandade da massa.
ernais, embora estejarnos recomendando a adoçâo dessa tábua, entendemos que a continuidade dos estudos co
rnuIo de novos eventos proporcionaré a reahzaçao de testes corn mais registros, 0 que contdbuirá para urna major

Isisténcia do seu resuitado.

HIPOTESES ATUARIAIS NAG UTILIZADAS NESTA DEMONSTRAcA0
Hipotese sobre Geraçoes Futuras de Novos Entrados
Tabua de Moibidez

BENEFCIOS

Assinatura do Atuàrio:
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jtIii&.7t.!XuIi!aCfiuIIL1iIt

Concedidos

Saldo de Conta dos Assistidos
Beneticio Definido

Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados—Assistidos
Valor Atual dos Beneficios Futuros nn Prograrnados - Assistidos

Beneficios a Conceder
Contribuiçäo Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes 	 R$ 0,

beneticlo Detiniclo Uapitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneticios Futuros

Beneficio Defirdo Capitaiização não Programado
-. Valor Atual dos Beneficios Futuros
Beneficio Definido Capitals de Cobertura

- Beneficio Definido RepartiçàoSiniples

de beneficios cc
dos assistidos:

r Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	
F	

R$ 0,
Atual dos Beneficios Futuros nao Proqramados - Assistidos	 I	 P50,

;eficios a Conceder
Contribuiçäo Detinida

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

Ps

Valor Atual dos Beneficios Futuros
-	 Beneficio Definido Capitals de Cobertura

Beneficio Definido Repartiçäo Simples

Assinatura do Atuário:	 Lfl	 -
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3eneficio: AUXILIO FUNERAL
uantidade de beneficios concedith

daclemédia dos assistidos: 	 C
	

do Ano (R$)
	

62.572,55
do Ano (%):

ntribuiçao Definida	 R$ 0,
Saldo de CoMa dos!	 R$0,

Valor t	 ro S
Valor A

Beneficios a

Saldo c	 ou
Saldo c

Ben eficio
Valor A

Futuras Participantes
nao Programado

ual dos Beneficios Futuros
r Atual das ContribuiçOes Futuras
r Atual das Contribuiçoes Futuras
Definido Capitais de Cobertura
Definido Repartiçao Simples

n........-.
nr
ri_I' LL,JlJ

R$ 0.00
PS 0.00'
PS 0,00

RS 0.00
R$ 0,00
R$ 0.00
R$0.00

Assinatura do Atuãrio:
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MOTIVO: ENCERRAMENTO DR EXERCICIO	 DATA CA AvALIAcAO: 31112/2015	 TWO: COMPLETA

Beneficio: BENEFICIO DE PENSAO POR MORTE - SALDADO
Quantidade de beneficios concedidos: 	 0	 rvalor médio do beneficio (R$): 	 0,00
dade media dos assistidos:	 0

Futuros Prog
	 R$ 0,C

Futuros nâo
	 RS 0.0

Beneticios a Uonceer -
r- - Contribuição

Saldo de ConIas - p
Saldo de Conlas -

Beneficlo Definido Cal
Valor Atual dos Bene

Beneficio Defirtido Ca

Beneficio

idol ou

n te S

Ps
o não Pro'
uros
	 PS

Cobertura

D POR INVALIDEZ -
concedidos:	 0
	 beneficio

0

iiçäo Detinida
de Conta dos Assistidos

10 Definido
Atual dos Beneficios Futuros
Atual dos Benefidos Futuros
	

iv
a Conceder

ou InstituidorOaIUU UC L1J1 PLOO -

Saldo de Contas -
Beneficio Definido C

Valor Atual dos Be
Beneficio Definido C

Valor Atual dos Be

PS

Simples

Assnatura do Atuarlo:
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PROGRAMADO ANTECIPADO - SALDADO
beneficio (R$): 	 000

Assinatura do Atuãrio: 	 A
K	
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.nsn.,rpc?# carIAE	 -
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MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAvALIAçA0: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

eneticio: BENEFLCIOPROPOR
nantidade do beneficios concedidos:
lade media dos assistidos: 	 0

ficios Concedidos
,ntribuição Definida
Saldo de Conta dos Assist
nieficio Definido
Valor Atual do s Beneficios
Valor Atual dos Beneficios
flcios a Conceder

Saldo de Contas - parc
Saldo de Contas - parc

Beneficlo Definido Capit
Valor Atual dos Benefic

Beneticlo Definido Capit
Valor Atual ds Benefic

Beneficio Detinido Capil
Beneficio Definido Repa

AL DIFERIDO
beneficio

- Assistidos

ou

ram ado

Benel9cio: BEM
	

IPADO -
Quantidade de bone 	 C

	 0
idade media dos ass

Os

PS
ros Programados - Ass
os nao Programados -

Beneficios a Conceder
Contribuiçâo Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocir 	 ou
Saldo de Contas - parc&a Particip

Beneficio DeC,iido Capitalizaçao Pr
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitalizacao näo Pro!
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitais de Cobertura
Beneticio Defi!'do Reparticâo Simples

Assinatura do Atuârio:
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R$ 5.272.43091
PS 0,00
PS U0I

PS 5.272.43093
PS 5.272.430.97

OC n nri
-D J.UU

PS 0 OC

R$ 3

0$ 0 00

1$Pãgina

Assinatura do Atuario:

DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFiCIOS: [19770002-74) REG/REPLAN

r,,Ewvv.Cm SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AvALIAcAO: 3111212015	 T1PO: COMPLETA

eficlo: PECULIO POR MORTE -
ntidade do beneficios concedidos:
e media dos assistidos: 	 0

Beneficios Concedidos

r Atual dos Beneficios Futuros Programados -Ass
r Atual dos Beneficios Futuros nao Programados -
a Conceder

- parcela Patrocinador ou
- parcela Participantes

Valor Atual dos Beneficios Futuros
Beneficio Definido Capitalizaçao não Pro!

Valor Atual dos Beneficios Futuros
Beneficio Definido Capitals de Cobertura
Beneficio Detinido ReDarticào Simnies

PS 0,00
RS 0 00

flQ(i

R$ 0.00
PS 0.00
PS 0:00

PS 0,00

PS

eficio:	 SIJPLEMEN
ntidade de beneficios cc	 9.137,97
e media dos assistidos: 	 78

Assistid Os

Futuros Prograrnados -Ass
Futuros não Proaramados -

a

ode Contas - parcela Patrocinador ou Institul'
ode Contas - parcela Participantes
;io Definido Capitaiizaçao Programado
rAtual dos Beneficios Futuros
Jo Definido Capitalizaçao nao Programado
r Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitals de
Beneficio Definido Repartiçao



Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATLJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- '--'	 -	 PIANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

benefeclo: suPLEMENTAcAo DA APOSENTADORIA POR IDADE
Quantidade de beneficios concedidos: 	 0	 Valor médio do beneficio (R$): 	 000
[die media dos assistidos: 	 0

L - Beneficios Concedidos	 R$ 0,0
nc' A

Saldo de Conta dos Assistidos
Beneficio Definido

Valor Atual dos Beneficios Fut
Valor Atual dos Beneficios Futi

Beneficios a Conceder

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

Beneticio Definido Capitalizacäo Programa
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitalizaçâo não Progi
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficlo Definido Capitais de Cobertura
-	 Beneficio Definido Reparticão Simples

Bcr.eficio: SUPLEMENTAcAO DA APOSEN
Cuantidade de beneficios concedidos: 	 489
Idade media dos assistidos: 	 58

Beneficios Concedidos
-- Contribuicäo Definida

- ns
-

POR

R$ 223
R$ 0,0'
R$ 0,0'
.918,4

Valor Atual dos Beneficios Futuros Pro
Valor Atual dos Beneficios Futuros não

Beneficios a Conceder
Contribuiçao Definida

Saldo de Contas - parcela Pat rocinador ou institui
Saldo de Coritas - parcela Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneticic Definido Capitalizacao näo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros

ais de Cobertura
rtição Simples



P$ 0 00
P5 0.00

Ps 0.00

PS 0 00
0922

PS 0,00

R$ duo

0.613,05
R$ o,cd

C.	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DA AvALIAcA0: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETP,

SUPLEMENTAçAO DA APOSENTADORIA FOR TEMP(
beneficios concedidos:	 2385	 1 Valor médio do

R$ 0 00
PS 2.726.009 291. Y!

Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados —Ass
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados -

leTiclos a conceaer
Contribuição Definida

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

Beneficio Definido Capitalização Programado
Valor Atual dos Benefidos Futuros

Beneficio Definido Capitalização nao Programado
Valor Atual dos Benefccios Futuros

Beneficio Definido Capitais de Cobertura
Beneficio Definido Repartiçâo Simples

) DA PENSAO POR MORTE

	

los:	 527	 Valor mêdio do
64

cos;i

Futuros Programados - Assistidos
Futuros näo Proqramados - Assistidos

Beneficios a

	

JIJIJUCdUI ILCO - JCl 1C1. rOLl
	 ou Instituidor

Saldo de Contas - parcela Part
Beneficio Definido Capitalizaçao

Valor Atual dos Beneficios Futui
Beneficio Definido Capitalização

Valor Atual dos Beneficios Futui

-	 Beneficio Definido Capitais de 
BeneficioDefinidoRepartiçao S

PS 2.

Assinatura do Atuário:	 A
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

'Th	 PLANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74) REG/REPLAN
n' p FMC SVO.'L	 -MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçAO: 31/1212015 	 TIPO: COMPLETA

Beneficios
Contribuiçao uetiniaa

Saldo de Conta dos
R$ 0,

Futuros Programados — Assistidos
Futuros não Proqramados — Assist

eficios a Conceder
Contribuiçâo Definida

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

Beneficio Definido Capitalizaçäo Programa
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitalizaçao näo Progi
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitais de Cobertura
Beneficio Detinido Repartição Simples

iBENEF!OS ESTRUTURADOS NO METODO DE FINANCIAMENTO AGRE
Custo doAno (R$): 	 5322851038	 usto do Ano

Beneficios a Conceder
Beneficio Definido Capitalizaçao Programado

(—) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(—) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçao não Programado
(-) Valor Atual das ContñbuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes

Assinatura do Atuario:
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OEMONSTRACAO ATUARIALr	 ENTIDADE: FUNGEF
PIANO DL BENEFICIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN

PREWILENCIA, SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DL EXERCICIO 	 DATA DA AVAUAQAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO I - Näo Saldado

usto Normal do Ano (RS)
	

53.291

P$ 5.611.207.39495
ieficios Concedidos	 $ 3141379562.S5
Contribuiçao Definic 	 k3 Q(j:

k U.,u

R$ 3.141379.562.56
'rograrnados - Assistidos 	 R$ 2731.281722.35
não Proqramados - Assistidos	 R$ 410.097.84052

de Contas - parcela Patrocinador Cu Instituidor
de Contas - parcela Participantes

Definido Capitalização Programado
dos Beneficics Futuros

das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores
das ContribuiçOes Futuras Participantes
do Capitalizaçao nao Programado

Patrocinadores
Participantes

ra

Assinatura do Atuário: 	
A	 0 0^ A
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: L1977.0002-74 REG/REPLAN
MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAçAO 31/1212015	 TIPO COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

ëbnfbiinovo	 tqi U,

Deficit equacionado 	 PS 0,

- - Patrodnador (0 rneses restantes)	 R$ 0,

• Participantes ativos (0 meses restantes)	 R$ 0,

L_	 tidos (0 meses restantes) 	 R$ 0,

- Serviço passado 	 R$ 0,

• Patrocinador (0 meses restantes)-________________________	 $ 0.

Participates ativos (0 rneses restantes)	 R$ 0

Assistidos (0 meses restantes)	 - 	PS 0.

Outras finalidades	 P5 0

cinador (U nieses restantes)
:ipantes ativos (0 meses restantes) 
tidos (0 nieses restantes)

no

Patrocinador (U nieses restantE
ParticipantesatwOs (0 meses
Assistidos (Omesesrestantes)

Servico passado
-	 Patrocinador (0 meses restant

Participantes ativos (31 meses

L Ass istidos (0 meses restantes)
-- Cutras finalidades

Patrocinado:(0mesesrestant
Participantes ativos (0 meses
Assistidos (0 meses restantes)

FUNDOPREVIDENCIALDEDESTINACAOFUTILIZACAOD ERESERVA ESPECIAL PARAREVISAODEPLANO

Assinatura do Atuãrio:
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C	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- -:	 PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74) REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DL EXERCICIO	 DATA DA AvALIAçA0: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

or

em

730.95.

12.700,543831	 4,671	 20.295.269.551 	 7,461	 5320575009
previdenciárias

Normais	 12,

	

0,001	 OI	 0,001	 14.698,06

Deficit
equacionado

	

0,001	 0,001	 14.698,06
Passado

Outras	 0,
Finalidades

fund os

regularnentar

Destinaço de
reserve

Data lnicio de Vipência:	 01/0612016

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

aos custos:
piano de custeio recomendado para o exercicio de 2015 deverá ser praticado pelos participantes ativos,
sistidos e patrocinadora, de acordo corn as seguintes faixas de contribuiçao sobre a remuneração:

1/2 TETO INSS = 3%;
1/2 TETO INSS ate 1 TETO INSS = 5%;
made 1 TETO INSS = 13,92%.

arrecadaçao total prevista corn a aplicaçao desses percentuais de contribuiçäo tern como objetivo espelhar 0
isto total do pIano, que representa 19,59% ca folba salarial nesta avaliação, liquido ca taxa de carregarnento
iministrativo (7,46% Normal dos Participantes sobre a folha salarial; 7,46% Normal da Patrocinadora sobre a
ha salarial; e 5,66% Normal dos Assistidos sobre a folha de beneficios, que representa 4,67% da foUia

mportante registrar que não ha incidéncia ca taxa de carregamento sobre as contribuiçOes vertidas pelos

;clarece-se que, o critério de utilizaçao de referida contribuiçao dos assistidos coma Contribuiço Normal
a atender ao disposto no Regulamento vigente, sendo que nosso entendimento e de que esta definiçäo
contra-se desacertada corn a tecnica, uma vez que, de acordo corn o Parecer PA CAPREV 011/16, 0 custo do
ano e apurado liquido do montante a sr vertido pelos assistidos, ou seja, não sendo as contribuiçOes de
sistidos consideradas como flnanadoas co qto noripal,esji redutoras do compromisso atuarial do

Assinatura do Atuário:
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C.	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REFLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

Piano, tanto para o caso dos participantes, na deterrninaçao das Reservas Matemáticas de Beneficios a
Conceder. quanto para Os assistidos, nas Reservas Maternáticas de Beneficios Concedidos. Em assim sendo, a
custo total do piano representa 14,92% da labia salarial nesta avahaço, liquido da taxa de carregamento
administrativo (7,46% Normal dos Participantes e 7,46% Normal ca Patrocinadora, anibas sobre a foiha salariai).

As contribuiçOes ca patrocinadora CAIXA serão idénticas ao sornatório das contribuiçOes normais dos
participantes, respeitando-se o principio da paridade contributiva, cuja aiiquota media projetada foi de 7,46%,
iqLJida de carregarnento administrativo, podendo esse percentuai variar, de acordo corn o comportarnento ca
massa saiariai dos participantes ativos durante a periodo de vigéncia do piano de custelo a ser implementado.

assistidos contribuern corn uma aiiquota media de 4,67% sobre a foiha de saiários de participação, hquida
carregarnento administrativo, sern paridade contributiva ca patrocinadora.

)s participantes contribuem ainda corn a ahquota media de 0,005% sobre a foiha de saiários de participação,
iquida de carregarnento, referente a contribuição extraordinária de joia.

patrocinadora contribui paritariamente corn os ativos para a custeio administrativo. Os participantes ativas e
3utopatrocinados contrbuem corn 4,25% do valor ca cantribuiçao previdenciária para custelo administrativo e
010% sobre a RGPB - Recurso Garantidor do Piano de Beneficios. Necessário que se observe que as fontes de
custeio podem ser: contribuição dos participantes e assistidos; contribuição das patrocinadoras; reemboiso das
patrocinadoras: resuitado dos investirnentos: receitas administrativas; fundo administrativo; dotaçao inicial; e

riação das provisôes matemâticas:
provisôes maternâticas apuradas em 2015 tiveram decrescirno de 0,54% quando comparadas corn os

iores apresentados em 2014 atuahzados pela meta atuariai de 17,59% (5,67% a.a., taxa dejuros atual,
cionado do INFO acurnuiado de 11,28%). Essa variaçào se deve ao fato de o piano estar "em extinçao", já que
tá fechado para novas adesôes, e a invoiução atuarial da massa, cuja idade media é eievada.

abe destacar que a aphcabihdade do que thspOe a Resoiução MPS/CNPC n° 22/2015, em reiaçào aos
suitados de 2014, se deu de forma facuitativa, conforme definido peia prôpria norma, sendo, portanto, por
eliberação da Entidade. Na caso deste Piano, a FUNCEF optou peia apiicação das novas regras corn a
provação ca Diretoria Executiva, ResoiuçãolAta 010/1235 edo Conseiho Dehberativo, Resoluçao/Ata
10/428, em reiação ao Voto PRESI 00112016, o que não ensejou na necessidade de equacionarnento do Piano
rn reiaçao aos resuitados do exercicio de 2014. Diante do exposto, não he Provisão Matemética a Constituir

3 gerenciarnento de risco atuariai tern corno base trés piiares primordiais: aprimorarnento dos sisternas de
:áicuio atuarial, consisténcia cadastrai e aderencia das hipOteses atuariais. Corn reiaçao aos cãicuios atuariais,
?struturados ern SAS, a fluxo do passivo estocãstico foi impiantado no anode 2014 e encontra-se em fase
3vançada de testes de apuração das provisOes mateméticas. No ãmbito cadastrai, e reahzada a anébse mensal
Ia base de dados atuaiais. aphcando constante critica, acompanhamento e vandaçao. Quanto as hipôteses
atuariais, são desenvolvidos estudos de aderéncia para todas aqueias utihzadas nos pianos. Corrobora também
oara o controie dos riscos atuarrars a existéncia de um piano de trabaiho anual e de indicadores de
Jesempenho para fins de controle dos riscos atuariais, assim coma o acompanharnento das provisOes
rnaternáticas, do orçado/reahzado, da constituição/reversão, e do incrernento de referidas provisOes
comparativarnente a m3ta atuarial.
importante destacar que o projeto para implementacao ca Gestao do Risco Atuariai no ãmbito da FUNCEF
encontra-se em andamento, corn a etapa de diagnOstico conciuida, conforme projeto entregue peia consultoria
Ernst Young ern janeiro de 2016. sendo a prôxirna etapa reiacionada a impiantação dos processos, a qual

para insuficiência de cobertura:
valor do Equihbrio Ténico Ajustado do REG/REPLAN Nao Saldado e negativo de R$ 1.444,031.017,06,
)resentando 25,74% das Provisöes Maternãticas do Piano.

Dc acordo corn a Resoiuçao MPS/C
	 atuaimente vigente para o exercicio de 2015 e, portanto,

considerando as aiteraçOes trazidas 	 /IPS/CNPC n° 2212015, o iimite ie qai que possibihta a n&
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DEM0NSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICI0S: (1977.0002-74) REG/REPLAN

	

N1OTIVO: ENCERRAMENTODEEXERC1CIO 	 DATA DAAVALIAçA0: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

iacionamento imediato do deficit, corresponde a 1% x (duraçao do passivo -4) x Provisão Maternãtica, cujo
ultado no caso do REG/REPLAN Nao Saldado e de 9,17% das provisOes matemáticas, considerando a duraçäo
piano de 13,17 anos. Assim, o deficit apurado de 25,74% é superior ao limite de 9,17% permitido pela
ma, conforme detalhado abaixo:

Equihbrio Tecnico Ajustado (=)	 1.444.031.017,06
Margem Legal (9,17% das Provisoes Matemáticas) (-) 	 514.542,607,45
Equihbrio Tecnico Ajustado a Equacionar ()	 929.488.409,61

ssa forma, sera necessãrio aprovar Piano de Equacionamento no anode 2016, com aphcaç.ao em ate 60 dias
respectiva aprovaçao, referente a, no minimo, o valor do deficit que uitrapassar o limite de R$

4.542.607,45 em 31/12/2015.

abe-nos esciarecer que, para a anáhse do nivei do deficit em reiaçao as provisOes matemáticas, foram
)nsideradas as ProvisOes Matemáticas de Beneficios a Conceder e Concedidos, deduzindo do somatOrio deias
Provisão Maternàtica a Constituir existente, conforme Resoiuçao MPS/CGPC 26/2008,

ssim, para a eiaboraçao do piano de equacionamento do valor minimo de R$ 929.488.409,61, posicionado
n 31/12/2015, serão aphcadas as regras definidas na Nota Tecnica - Resultado dos Pianos, qua foram
)rovadas peia Diretoria Executiva e Conseiho Dehberativo da FUNCEF conforme ResoiuçOes/Ata DE 010/1235
Resoiuçao/Ata CD 0101428.

decisao quanto ao valor a ser equacionado tambem deverá ser alvo de dehberaçao pela Diretoria Executiva e
)nselho Dehberativo da FUNCEF, considerando as anáhses técnicas em relaçao aos compromissos do Piano.

la, foi reahzado estudo para averiguar a capacidade do piano de beneficios de honrar os conipronuissos do
cicio de 2016, cuja anáhse está fundamentada no confronto dos recursos financeiros (Patrimonio de
ertura) com as despesas com beneficios previdenciarios, projetadas no fiuxo atuarial previsto para o
ido periodo, correspondendo respectivamente a PS 4 bilhOes e PS 286,5 miihOes. Concluindo-se assim,
o fiuxo financeiro e suficiente oara honrar os comoromissos do exercicio subsenuente.

Assinatura do Atuärio:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
.:r.:w.	 ENTIDADE: FUNCEF

PLANO GE BENEFICIOS: j1977.0002-74 REGIREPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA GA AvALIAçA0: 31/12/2015 	 TIPO: GOMPLETA

GRUPO DE CUSTEIO: 2- Saldado

Participantes Ativos:
	 333

Foiha de Salario do F	 5.63175	 Tempo medio para aposentadoria (moses):

EU POTESES ATUARtAIS

HipOtese:
	 I Longo do Tempo

Valor:
no exerciclo seguinte:	 u,o

no exerciclo encerrado:	 095

omentàrio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

quantidade esperada para 0 exercicio de 2015 foi de 0,98, utilizada na Avaliaçäo Atuarial de 2014, representando a fator
'm base no INPC projetado para a longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, deternilnada a partir do fator caiculado corn a aplicaço do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
ergência deveu-se a fatores relacionados a pohtica econômica e ao cenário de infiação atual (11,28%), comparativamente
projetado para o longo prazo (6,44%). Ressaita-se que essa variavel e constanternente avahada pela Entidade, por meio
s estudos de aderencia das premissas atuariais.

) indice utilizado refiele o impacto ca perda do poder de compra do beneficio do 1NSS ao longo do tempo, segundo
studos de aderéncia reahzados. utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçOes de
NPC/IBGE para o longo prazo, esperado pela area responsavel pela macroalocaçäo de recursos e cenários da FUNCEF,
:oncornitante corn a taxa de juros técnicos adotada no Piano.

Conforme estudos de aderencia reahzados, entendemos ser adequado o indice adotado nesta Avahaçao Atuarial, per se
.tratar de estimativa media ua inf]açäo de longo prazo, projetada peia area responsavel peia rnacroaiocacao de recursos e
cenáhos da FUNCEF.
rnportante registrar que essa hipOtese è sensivei as variaçOes infiacionârias, necessitando de constante nionitoramento e
coisequente reprocessarnento dos testes de aderéncia reahzados ou outro que meihor representar 0 cornportarnento dos

.ados nos anos subsequentes.

Deterrnnaçào Valor Real ac

no exercicio seguinte:	 0,98

no exerciclo encerrado:	 0,95

omentarlo sobre divergência entre esperado e ocorrido:

quantidade esperada para o exercicio de 2015 foi de 0,98, utilizada na Avaliação Atuariai de 2014, representando 0 fator

rn base no iNPC p rojeWo para o iongo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
icerrado, determinada a parfir do later calculado corn a aphcação do INPC efetivo no exercicio, tot de 0,9F31. A
vergência deveu-se a fatores relacionados a pohtica econômica e ao cenario de infiaçao atual (11,28%), comparativamente

projetado para o longo prazo (6.44%). Ressaita-se que essa variavel e constantemente avahada pela Entidade, por rneio
s estudos de aderOncia das premissas atuariais.

Justificativa da EFPC:
o indice utilizado refiete o rnpacto da perda do poder de compra do saiário ao longo do tempo, segundo estudos de
aderéncia reahzados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçôes de INPC/IBGE para 0
longo prazo, esperado pela area responsável pela rnacroalocação de recursos e cenários ca FUNCEF, concornitante com a
taxa de juros tócnicos adotada no Piano.

Opiniäo do atuário:
: conforme estudos de aderência realizados, entendemos ser adequado 0 indice adotado nesta Avaliacao Atuarial, per se
tratar de estirnativa media a inflaçäo de longo prazo, projetada pela area responsavel pela macroaiocação de recursos e
cenàrios da FUNCEF.
.irn poitante registrar que essa hipotese a sensivel as variaçOes infiacionarias, necessitando de constante monitoramento e
consequente reprocessarnnto dos testes de aderência reahzados ou outro que meihor representar 0 comportarnento dos

.dado nos anos subsequentes.

Assinatura do Atuärio:	 2	 A
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPL.AN

PRMDENCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

no exercicio seguinte:

	

uuantiaaae ocorricla no exercicio encerraao:	 U,9b

quantidade esperada pars o exercicio de 2015 foi de 0,98, utilizada na Avaliaçâo Atuarial de 2014, representando 0 fator
rn base no INPC projetado pars Congo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, determinada a partir do fator catculado corn a apiicação do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
vergência deveu-se a fatores relacionados a politica econOmica a ao cenârio de inflaçao atual (11,28%), cornparativamente
projetado para o longo prazo (6,44%). Ressaita-se que essa variãvel e constanternente avaliada pela Eritidade, par rneio

)s estudos de aderéncia das prernissas atuarlais.

Indice utilizado refiete 0 impacto ca perda do podei de cornpra do beneficlo ao longo do tempo, segundo estudos de
eréncia realizados, utilizando pars tanto rnetodologia que represents a referida perda e as projeçOes de INPC/IBGE pars o
190 prazo, esperado pela area responsavel pela rnacroaiocaçao de recursos e cenários ca FUNCEF, concornitante corn a
<a de jul05 técnicos adotada no Piano.
oinião do atuârio:

rme estudos de aderencia reahzados, entendernos ser adequado o indice adotado nests Avahação Atuarial, poise
de estirnativa media ca infiação de longo prazo, projetada pela area responsive[ pela rnacroaiocação de recursos e
los ca FUNCEE.
tante registrar que essa hipotese e sensivel as variaçöes inflacionárias, necessitando de constante rnonitorarnento e
quente reprocessamento dos testes de aderéncia reahzados ou outro que meihor representar 0 cornportarnento dos
nos anos subsequentes.

Hipotese sobre Cornposição de Farnflis de Pensionistas
são casados corn cânjuge 4 anos rnaisjovem na data de aposentadoria.

	

no exercicio seguinte: 	 0,80

	

no exercicio encerrado:	 U, (b

'ergéncia entre esperado e ocorrido:
Cornposiçâo farniliaresperada pars 2015 foi equivalente a80% pars a sexo rnascuhno e 70% para a sexo feminino, o que
nifica que do total de participantes ativos ern dezernbro de 2014, 80% dos hornens terão urn cOnjuge vitalicio e 70% das

uiheres terão urn cOnjuge vitalicio no momenta da aposentadoria, sendo que o percentual encontrado foi de 85% pars
)mens e 69% pars muiheres. Tal valor foi apurado a partir ca quantidade de cOnjuges daquelas aposentadorias concedidas
exercicio de 2015.

;ta vaiiação e representativa das oscilaçoes em torno ca tendéncia esperada, prOprio do processo de inferéncia estatistica,
ndo esta variãvel constanternente avaliada pela Entidade, por rneio dos estudos de aderéncia corn vistas a rnanutenção
stas sernpre em sintonia corn a rnassa e corn o piano.

Listifucativa da EFPC:
estudos de aderéncia indicararn que 80% dos particiantes e aposentados Mascuhnos são casados, corn cônjuge 4 anos

sis jovern, e 70% dos participantes e aposentados Fernininos são casados corn cOnjuge 1 ano rnais veiho.
hipótese e utilizada para Os participantes, sendo aos assistidos utihzada a inforrnaçao cadastrada, excetb aos
)osentados casados sern inforrnaçao de cOnjuge, ern que se utihza que 100% são casados corn cOnjuge 4 anos rnais jovern,
do sexo rnascuhno, ou corn cOnjuge 1 ano mais veiho, se do sexo ferninino.

hipotese vigente foi rnantida, de rnodo que a cornposição familiar utihzada espeiha a diferença de idace media entre Os

sistidos casados e as seus cOnjuges, bern corno a probabihdade de serern casadas na data da aposentadoria e a
antidade de dependentes esperada.

estudos de aderencia realizados, entendernos ser adequada a adoção da hipotese aqui informada poi ser
A estirnativa media de longo prazo, condição esta ern que variaçôes pontuais nos respectivos eventos são

registrar que essa hipOtese e sensivel as ocorréncias de aposentadonas corn dependentes vitalicios e ou
, necessitando de constante rnonitorarnento e realização dos testes de aderéncia, a 5cr reahzado no exercicio de

is, rnuito ernbora estejarnos recomendando a adoçao dessa hipOtese, entendemos que a continu}dade de estudo e a
lode ocorrencias futuras de novos eventos proporcionará a reahzaqao de testes corn rnais registros e rnaior
Hlidade, a que contribuirã pars urn resuitado rnais consistente.

Assinatura do Atuãrio: 	 /c1Th
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ENTIDADE: FUNCEF
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MOTIVO: ENCERRAMENTO DL EXERCICIO .	DATA DAAVALIAcAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

(Reajuste

no
ocorrida no exerciclo encerrado:

Conientârio sabre divergéncia entre esperado e ocorrido:

A quanUdade esperada para 0 exerciclo de 2015 foi de 6,44%, utilizada na Avahaçào Atuarial de 2014, representando 0

INPC projetado Para o media prazo esperado pela FUNCEF, enquanto qua a quantidade ocorrida no exerciclo encerrado
nccntra-se detemiinado a partir da apuração do INPC/IBGE efetivo em 2015, equivalente a 1126%. A divergOncia deveu-se

- ci-	 Irinnodnc nnIitwn Prnnhmir.q e an cenário de inflacao atual. 	 -

Justificativa da EFPC:

0 indice utihzado reflete as projeçöes de 1NPC/1BGE Para o médio prazo elaborado peia area de investimentos da FUNCEF,
rrrcddnnrin fainres relacionados a oolitica econômica, que e balizada pela teoria ecoriométrica.

Opiriiáo do atuârio:
Conforme projecOes realizadas pela area especifica da FUNCEF, entendemos ser adequada a adoção do indexador aqui
informado por so tralar de estimativa media da infiação Para 0 exercicio seguinte.
imporlante registrar que essa premissa e imprescindivel Para fins de determinacão da meta atuarial do Piano, necessitando
de seu constante monitoramento e consequente reprocessarnento dos estudos reahzados, de forma que o retorno dos
investirnentos do Piano comportem esta variacão, de forma mensal e acumuiada, no intuito de rninimizal Os impactos

decorrentes de eventual nao atingimento.

Taxa

esperada no exerciclo seguinte:

ocorrida no exerciclo encerrado:

omentârio sobre divergéncia entire esperaclo e ocorrlao:

Taxa Real Anual de Juros esperada Para o exercicio de 2015 foi equivaiente a 5 1 63% a.a., ou seja, a hipôtese utirzada na

aIiaçäo Atuarial de 2014, sendo a taxa encontrada de -6,78%, equivaiente a taxa de rentabdidade do P iano no anode

115 liquida da infiacão do neriodo, equivaiente a 11,28% a.a.. Adivergéncia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos
estimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior Meta Atuarial do Piano de INPC + 5,63°/s, em decorréncia, em especial,

cenario econOmico do anode 2015.

A ta<a do j(Iros utiUzada busca refietir a retorno dos investimentos esperado Para cada exercicio ao longo dos anos.

Considerando Os resuitad )S do estudo especifico, reaiizado Para a verificação dessa taxa de juros, com base naqueie

utii !zado na definição das metas de macroalocação dos ativos Para a politica de investimentos relative ao quinquénio
:2016/2020 dos Pianos, bem como os hmites estabeiecidos peia Resoiuçao n o 18/2006 e suas aiteraçöes, manteve-se a

'taxa real do juros em 5,63% aa.

Qpinião do atuârio:
Conforme estudo reaiizado pela area, quanta a convergéncia da taxa de juros ao retorno esperado da carteira de
investimeritos do piano, em obediéncia a lnstruçào PREViC n o 0712013, entendemos ser adequada a adoção da taxa aqui
informada por so tratar de estimativa media de longo prazo, consubstanciado peio cenário de rentabilidade, risco e
macroaiocacão de carteira disponibihzado peia area de investimentos, assim como projeçOes de passivo previdenciàrio.
Registra-se quo essa hipOtese e sensivel ao cenário econOmico, o quai acarreta alteraçöes no retorno dos investimentos ao
iongo dos anos, necessitando de constante monitoramento, em especial na Pohtica de investimentos, e reahzacäo dos
testes de convergência, mediante aprofundamento a ser reahzado neste exercicio de 2016.

Tabua de Entrada em inva[dez

no exercicio seguinte:
	 17

no exerciclo encerrado
	 27

Comentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
A Entrada em Invaltdez esperada Para a exercicio de 2015 foi equivaiente a 51, decorrente da apiicacao da hipOtese
utihzada na Avahaçao At.:ariai de 2014 (Light Fraca) na base popuiacionai de dezembro de 2014, sendo a qLlantidade de
eventos encontrada de 27. Depreende-se que a efetivacào do ocorrido frente ao projetado e representativa das faixas de
osciiacOes em torno da tendência esperada, prôprio do processo de inferéncia estatistica. inclusive, os testes de aderOncia
reahzados no exercicio de 2015 apontaram Para a manutençao desta premissa, apesar do comportamento observado na
mcc PpccIfa-sp niie n comoarativo entre eventos esperados e ocorridos permanecerá sob analise no anode 2016.

Justificativada EFPC:
toni base nos estudos de aderencia reahzados em 2015, a tâbua Light Fraca esté aderente a massa do piano. Dessa forma,
a tabua utihzada tende a refletir a quantidade de ocorrencias deaosentadorias por invandez esperada Para cada exercicio

aoiongo dos anos.	 o	 n	 i	 A
Assinatura do Atuário:	 /	 r	 —
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upiniao oo atuario:
rme estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequada a adoçâo da tábua aqui inforniada por ser aderente a

ativa media de longo prazo, condição esta em que variaçöes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
iais, entendernos que a continuidade dos estudos e o acümuio de novos eventos proporcionará a realização de testes
mais registros, o que contribuirã para urna maior consisténcia do seu resuitado.

HipOtese:	 Tãbua de Mortabdade de Iriválidos
Valor:	 CSO 58
Quantidade esperada no exercicio seguinte:

	
69,00

Quantidade ocorrida no exerciclo encerrado:
omentário sobre divergëncia entre esperado e ocorrido:
Mortalidade de lnválidos esperada para 2015 foi equivalente a 66 modes, decorrentes da aplicação da hipOtese utilizada
Avaiiaçâo Atuarial de 2014 (CSO-58) na base populacional de invãlidos de dezembro de 2014, sendo a quantidade de

entos encontrada de 47. Depreende-se que esta variação pode ser representativa das oscilaçôes em tome da tendéncia
perada, próprio do processo de inlerencia estatistica. Inclusive, os testes de aderéncia realizados no exercicio de 2015
ontaram para a rnanutenção desta premissa. apesar do comportarnento observado na massa. Ressaita-se que 0
mparativo entre eventos esperados e ocorridos permanecerã sob anãiise no anode 2016.

Justifucativa da EFPC:
estudos de aderéncia realizados dernonstraram a manutenção da Tábua então adotada pelo Piano (CSO-58). urna vez
essa se rnostrou mais aderente a massa, conforme os estudos realizados.
sa forma, promoveu-se a manutenção da tãbua, que tende a refletir a quantidade de ocorréncias de falecimentos de
isfidosinvãhdos esperados para cada exercicio ao iongo dos anos, segundo estudos de aderéncia reahzados.

nforme estudos de aderéncia rea[zados, entendernos ser adequada a manutenção da tabua CSO-58, por ser aderente ao
nportarnento da massa e a estimativa media de longo prazo.
ortante registrar que essa hipôtese e sensivel as ocorréncias de falecirnentos de assistidos invãhdos ao longo dos anos.
essitando de constante monitoramento e reahzação dos testes de aderencia corn o aprofundarnento necessário pars que
resuitados reflitarn a reandade da massa,
ernais, muito embora estejarnos recomendando a adoção dessa tãbua, entendernos que a continuidade dos estudos cc
niuio de novos eventos proporcionará a reahzaçao de testes corn mais registros, 0 que contribuirá para uma maior

isistência do seu resuitado.

da no exercicio seguinte:	 501,00

	

da no exercicio encerrado: 	 464,00
sabre divergéncia entre esperado e ocorrido:

A Mortandade Geral esperada para 2015 foi equivalente a 472 mortes, decorrentes da aplicação da hipotese utilizada na
Avahação Atuariai de 2014 (RP-2000 Suavizada 20% segregada por sexo) na base populacional de dezernbro de 2014,
sendo a quantidade de eventos encontrada de 464. Depreende-se que esta variaçao pode ser representativa das osciiaçöes
em tome da tendéncia esperada, prOprio do processo de inferéncia estatistica. Inclusive os testes de aderéncia realizados
no exercicio de 2015 apontaram para a rnanutençao desta premissa, apesar do comportarnento observado na massa.
Ressalta-se que o comparative entre eventos esperados e ocorridos perrnanecerã sob anáhse no anode 2016.
Justifucativa da EFPC:
Corn base nos estudos de aderOncia reahzados em 2015, a manutenção da tAbua de Mortandade Gerai RP-2000 Suavizada
20% segregada porsexo estã aderente a rnassa do piano, qua apresenta sobrevida superior  tãbua minima deterniinada
pela Resoiução CGPC n o 18/2006, qual seja, a AT-83. encontrando-se, portanto, adequada a iegisiaçao vigente na data de
encerrarnento do exercicio.
upuniao ao atuaruo:

iforrne estudos de aderência reahzados, entendernos ser adequada a adoção da tãbua aqui informada por ser aderente
coniportamento da massa e a estirnativa media de longo prazo, condição esta em que variaçöes pontuais nos eventos
esperadas. Registramos que essa hipotese e sensivel as alteraçOes nas ocorrências de falecimentos da popuiação do

no ao longo dos anos, necessitando de constante monitoramento e reahzaçâo dos testes de aderéncia corn o
ofundarnento necessãrio para que os resultados refhtam a realidade da massa.
mais, embora estejamos recomendando a adoçao dessa tábua, entendemos que a continuidade dos estudos Co
mulo de novos eventos proporcionarã a rea[zação de testes corn mais registros, 0 que contribuirã pars urna maior
sisténcia do seu resuitado.

HIPOTESES ATUARIAJS NAO UTiLiZADAS NESTA DEM0NsTRA4;A0
Hipatese de Entrada em Aposentadoria
Hipotese sobre GeracOes Futuras de Novos Entrado

Assinatura do Atuãrio: 	
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HIPÔTESES ATUARIAIS NAO UTILIZADAS NESTA DEMONSTRAcAO
Hipotese sabre Rotatividade (Percentual)
Projeço de Crescirnento Real do Salario
Projeçao de Crescinienlo Real do Major Sal Ben INSS
Projeçâo do Crescirnento Real dos Beneficios do Piano
Tábua do Morbidez

ANUAL -

AM

assistidos:

Saldo de Conta dos
neficio Definido
Valor Atuai dos Ben
Valor Atual dos Ben'
licios a Conceder
Dntributçao Definid
Saldo de Contas -

Programados - Ass
não Programados -

ou Instituidor

Futuros
de Cobertu
ao Simples

liam

inido Capitalizacao Pr
dos Beneficios Futuros

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

R$ 0,C
R$ 0,(
R$ 0,C

Ps 0,(

PS 0,1
PS 0.1

Assin2tura do Atuário:
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Beneficio Defunido Repartiçi

AUXILIO FUNERAL
nédio do beneficio
do Ano (R$):
do Ano (%):

Saldo de Conta dos Assistidos
uieficio Detinido
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Ass
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados -
Ficios a Conceder

Defunida
'ntas - parcela Patrocinador ou Instituidor

— nrrF Prfirinnntnc

Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes
neficio Definido Capitalização não Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuicoes Futuras Patrocinadores

Definido Repartição

0,00
0,00
0,00

PS 0,00
PS 0.00

R$

PS C) 01

RS 0.'JL•

PS 000
PS 0.00

0.00

Assinatura do AtuArlo:
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dade de beneficios concedick
media dos assistidos: 	 0

Saldo de Corita dos Assistidos
Beneficio Definido

Valor Atual dos Beneficios Futuros Progran
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Pro'

Benel'icios a Conceder
Contribuiçao Definida

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

Beneficio Definido Capitalizaçao Programa
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitalizaçâo näo Progr
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficlo Definido Caoitais de Cobertura

br médlo do

R$ Q0q

PS 000



C. 
DEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
PLANODEBENEFiCIOS: [1977.0002-74]REG(REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AvALIAçAO: 31/1212015	 TIPO: COMPLETA

eneficio: BENEFiCIO DE PENSAO POR MORTE - SALDADO 	 -
idade de benelicios concedidos: 	 5546	 Valor media do beneficio (R$): 	 241727
media dos assistidos: 	 64	 I

R$ 1.963.804.061
Ps 0,

PS 1,961804.063,
Atual dos Beneficios Futuros Programados —Ass
Atual dos Beneficios Futuros não Programados -
a Conceder

- parcela Patrocinador ou Instituidor
- parcela Participarites
Capitalizacao Programado
neficios Futuros
apita!izacao nao Programado
neficios Futuros
apitais de Cobertura
eparticão Simples

eficio:	 BENEFICIO
itidade de beneticios cc	 médio do
e media dos assistidos:

Beneficios
	 Ps 1390.1

Saldo do Conta cos Assistidos
P	 Beneficio Definido 	 PS 1390129.5€

Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos 	 PS
Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados - Assistidos	 R$ 1 390129.5€

Beneficios a Conceder
Contrihuição Definida 	 PS

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

Beneficio Definido Capitalizaçäo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros 

T	 Beneficio Definido Capitalizacão não Programado
Valor AtU dos Beneffcios Futuros 	 PS 32.543.9

Beneficio Definido Capitals de Cobertura 	 PSL Repartiçao Simples 	 Ps

Assinatura do Atuàrio: 	 A
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idade de beneficios concedidos:
media dos assistidos:	 0

eneficios Concedidos
Contribuição Definida

Saldo de Conta dos Assistidos	 R$ 0,
Beneficlo Detinido
	

R$-0,

105
a

Saldo de Contas	 ou
Saldo de Contas -

BEN
de bern

a

D PROGRAMADO PLENO - SALDADO
concedidos:	 26175Valor médio do beneficio (R$):

64

0

Programados - Assistidos
nào Proaramados - Assistidos

R0UU

PS Our

PS 26.879.818.791
RS o,od

R$ Q.Od
PS 26.879.818791,6
R$ 26.879.818.791,64

- parcela Patrocinador ou lnstituidor
- parceta Participantes
Capitalizaçao Programado

PS 0,00'
Definido Capitais de Cobertura	 R, . CL

Definido Repartiçao Simples	 PS 3 DC



t	 DEMONSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAçAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

eneficio: BENEFICID PROPORCIONAL DIFERIDO -BPD
0

El-	 Contribuiçâo Definida
-	 Saldo do Conta dos Assistidos

- Beneficio Definido
--	 Valor Atual dos Seneficios Fut'

Valor Atual dos Beneficios Fut&
Beneficios a Conceder

Contribuiçäo Definida
Saldo de Contas - parcela Pat
Saldo de Contas - parcela Par

ros Prograrnados - Assistidos
osnäo Programados - Assist

idor ou
n te S

L..	 dos Beneficios

Atual dos Beneficios
io Definido Capitals
lo Definido Repartiç

100 ANTECIPADO -
didos:	 0

0

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

Assistidos

Valor Atual dos beneticios
Valor Atual dos Beneficios

Beneficios a Conceder
Contribuiçäo Definida

Saldo de Contas - parcela
Saldo de Contas - parcels

Beneficio Definido Capitali2
Valor Atual dos Beneficios

Beneficio Definido Capitali
Valor Atual dos Beneficios

juu -
ramados -

ou

Simples

Asslnatura do Atuário 
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OEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
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MEWDeNcm SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31/1212015	 TIPO: COMPLETA

PECULIO POR MORTE - SAl
de beneficios concedidos: 	 0

Beneficios Concedidos	 -- R$O
Contribuiçao Definida	 Ps 0

0
	

PS

Valor Atual dos Beneficios Futuros não Programados- 	 Ps
Beneficios a Conceder

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

Beneficlo Definido Capitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros	 R$ 0

Beneficio Definido Capitalização nao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros

R$ 0 CC-

Assinatura doAtuário:

Página	 36



DEMONSTRAçAO ATUARIAL
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Ficio: SUPLEMENTAAO DAAPOSENTADORIA PORI DADE
idade de beneticios concedidos:	 0	 fralor medio do beneficio (R$):	 0,00
media dos assistidos:	 0 I
eneficios Concedidos

Contribuiçao Definida	 .
Saldo de Conta dos Assistidos

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

meficios a Conceder

aiao oe tonias - parceia i-atrocinaaor ou in
-	 SaldodeContas - parcela Participantes

-	 Beneficlo Definirlo Capitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitalização não Progran
Valor Atual dos Beneficios FuturosI- ------

eneficio Defunudo Capitaus de Cobertura
R$ 0

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
s:	 0	 Valor médio do bene

0

Beneficios Concedidos
Contribuicäo Definida

a

ros nào Prograrnados - Assistidos 	 I	 R$ 0,
os a

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

-	 Beneficio Definido Capitalização Programa- .
	 Atual 	 Beneficios Futuros

Beneficlo Definido Capitalizaçao näo Prog'
Valor Atual dos Beneficios Futuros 	 Lf

0

Assinalura do Atuário: 	 24
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ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFCIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212015 	 TIPO: COMPLETA

itidade de beneficios concedidc
a media dos assistidos:	 0

Beneficios Concedidos
Contribuiçao Definida

Saido de Conta dos Assistid
Beneficio Definido

Valor Atual dos Beneficios F

Beneficios a Conceder
Contribuiçao Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocir
Saldo de Contas - parcela Particip

Beneficio Definido Capitalizaçao Pr
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Beneficio Definido Capitalização n
Valor Atual dos Berieficios Futuros

Beneficio Definido Capitais de Cob
Beneficio Definido Repartiçao Simi

ieficio: SUPLEMENTAçAO DA P1
ntidade de beneficios concedidos:
e media dos assistidos: 	 0

do

ou

PS 0 06

RSO.0C'
0. 6;

R$ 0,06

SAO POR MORTE
0	 Valor médio

Contribuição Defiriida
Saldo de Conta dos Assistidos

Beneficio Definido
--	 Valor Atual dos Beneficios Futuros Pro

Valor Atual dos Beneficios Futuros não
Beneficios a Conceder

tnJ	 I LaO -
	 ou

Saldo de Contas -
Beneficio Defunido C

Valor Atual dos Be 	 PS ODD

PS 0 DC
Beneficio Definido Capitais de	 ra	 DC

Beneficio Definido Repartiçao	 PS 0,36
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN

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

aiaos
Del inida

Saldo de

Futuros Prograniados —Ass
Futuros nao Proqrarnados -

a

SakiodeContas — parcela Patrocinador ou
Saldo de Contas — parcela Partidpantes

Beneficia Definido Capitalizacäo Programa
Valor Atual dos Beneficios Futuros

	 R$ 0,
bimiacio-Definido Capitalizaçâo nao Prow

Valor Atual dos Benefidos Futuros 	 —
BeneficioDefinido Capitais de Cobertura
Beneficio Definido Reparticâo Simples

ESTRUTURADOS
	

AGR

usto do Ano
	

N Iwo

a

(-) Valor Atual das
(—) Valor Atual das

Beneficio Definido C
(—) Valor Atup l das
(—) Valor Atual das
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PL.ANO DE BENEFICIOS: {1977.0002-74] REG/REFLAN

PR^DFNCLA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO 2- Saldado

Normal cia Ano
Normal do Ano



DEMONSTRAçAO ATUARIAL
(4 . jQj	 ENTIDADE: FUNCEF

PIANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DAAVALIAç AO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

lizaclo no Ativo
cit equacionado
Patrocinador (0 meses restan
Participantes ativos (0 meses
Assistidos (0 meses restante

I-'atrocinadOr u meses
Participantes ativos (0

-	 Assistidos (0 meses re:
Outras finalidades

Patracinadar (0 meses
- - Participantes_ptivos (0

Assistidos (0 meses re

rneses

nieses

R$ 0,
R$ 0,
R$6-,
R$ 0,

.047,

.047,

.693

Contabilizado no Passivo
Deficit equacionado

Patrocinador (209 meses
Participantesativos (209 meses
Assistidos (209 meses restante

-. ThafriTnador (0 meses restan
Participantes ativos (0 meses
Assistidos (0 meses restante

(U meses restan
ativos (0 meses
meses restante

E!JNDO PREVIDENCIAL DE DESTINACAO E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ltsov	 ENTIDADE: FUNCEF

PLANO DE BENEFICIOS: 11977.0002-74] REGIREPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Data Inicio de Vigéncia:

Participantes

alor (R$)	 Valor

7_.333.178,73

	

7333.178,731	 2,

	

7.333.17873[	 2,78	 102.51

	

0,00	 0,00

	

0.001	 0,00

01/06/2016

Patrocinador

	

Valor J%)	 Valor (R$)	 Valor(

109.848.217,43

	

278	 109.848.217.43

	

0,00	 0,00	 ft

	2,781109.848.217 43	 2,

	

109.848.217,431	 2,

Total de

ContribuicOes
previdenciárias

Deficit
equacionado

Serviço
Passado

Assistidos

102.51

102.51

Finandades

Utilizaçao de
fundos

regulamentar

Destinaçao de
reserva

tal em valores

219.696.434,85

21 9.696.434.85

0

219,696 434 85

21 9.696.434.85

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

aos custos:
Obedecendo as diretrizes do Reguianiento do Piano de Beneficios REG/REPLAN, modalidade saldada. em que se
prevO o encerramento do financiamento normal dos beneficios cobertos pelo respectivo piano de beneficios, o
piano de custelo previdenciárro para o exercicio de 2016 (deverã entrar em vigor, no máximo, a partir do dia
1 0 do més subsequente ao prazo para envio das respectivas Dernonstraçoes Atuariais - DA, quai seja, envio
das DemonstraçOes Contãbeis a Previc) encontra-se nulo no que tange as contribuiçoes normals.

e uma Provisao a Constituir referente ao deficit contabihzado em 31/12/2014, 0 qual sera objeto de
cionamento, cujo Piano de Equacionamento tern vigencia a partir de 1 0 de maio de 2016, data definida em
b do Voto DiBEN 007/2016 edo Oficio n° 16096/2016 - MP, emitido peio DEST em 30.03,2016, iniclo
coincidente corn o prirneiro dia do ültimo mês passivei de impiementaçao, dentro do prazo legal.

definiçao ca NTA - Resuitados dos Pianos, tern-se que, para fins da determinaçao da base de incidéncia da
i de Contribuiçao Extraordinária, considera-se que tanto participantes quanto assistidos contribuirão corn a
caçâo de taxa Unica, definida em funçao do f] 'uxo de beneficios saidados atualizados, corn a paridade da

se que os Beneficios Saidados que servirão de base de incidéncia para a Contribuiçao Extraordinária
ii àqueles estabelecidos ern agosto de 2006, data-base do saidamento, corn as devices correçOes e
adrninistrativas ou judiciais processadas ate a data-base de cada contribuiçao, bern como de sua
Jecorrente da atuakzacão Delo intiiice do/6lano. conforrne &finicôes reoularnentares.
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO	 DATADAAVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

-ào consideradas para este tim as revisOes dos beneficios em decorréncia da existéncia de FAB,
:Iusivamente quando da concessão do beneficio. Ou seja, Os beneficios não recebidos ao longo do periodo
elegibihdade sem a respectiva aposentadoria seräo acumulados de forma bruta no FAB, sem quaiquer
idéncia de taxa de contribuição extraardinOria, contudo, a partir da data da aposentadoria, independente do
iodo em que ela se der, em havendo cobrança de taxa de contribuição extraordinária vigente, e enquanto
vigorar, caberã a aphcação dessa taxa sobre a beneficio saldado revisado em função do acUmulo de

•ursos no FAB.

Em relaçäo a opço pelo Beneficio Unico Antecipado - BUA, serão consideradas as opçOes por antecipaçOes de
eneficios (BUA) posteriores a data de impiementação do Piano de Equacionamento (data da primeira cobranca)
;om a aphcaçao da taxa de contribuição extraordinária sabre a prirneira parcela do beneficio antecipada e as
)arcelas subsequentes, ja considerando a beneficio revisado em função da antecipaçào, enquanto vigorar 0
)Iano de equacionamento. Cabe esciarecer que, eventuais opçöes pelo BUA antecedentes a data de
mpiementação do Piano de Equacionamento, não serào alvo de incidéncia de contribuiçäo extraordinària sabre

antecipaçào, fazendo-se valer apenas o valor do beneficio efetivamente percebido posterior a data de inicio
Jo Piano de Equacionamento coma efetiva base de incidéncia, enquanto ela vigorar. Paritariamente, estará
lefinida também a taxa de contribuicao extraordinãria de responsabihdade da Patrocinadora, a qual incidente
;obre a mesmo montante de beneficios saidados de participantes e assistidos,

o compieto detaihamento acerca dessa Contribuicão Extraordinária encontra-se descrito no Piano de
Equacionamento, sendo a percentual de Contribuicäo Extraordinãria equivaiente a 2,78% am. incidente sabre
os beneficios saidados atuahzados projetados mensaimente aos participantes e sobre as beneficios saidados
atuahzados anualmente, aos assistidos, com a respectiva paridade patronal.

riação das provisOes matemáticas:
jnsiderando a somatôrio das ProvisOes Matemàticas de Beneficios Concedidos e a Conceder, apenas, apurado
n 2015, tem-se urn decréscimo de 3,96% em reiação aos valores apresentados em 2014, atuahzados peia
eta atuariai de 1754% (5,63% a.a., taxa de juros atual, adicionado do INPC acumuiado de 11,28%).

variaçào se deve ao piano estar "em extinção", ja que estã fechado para novas adesOes, e a invoiução
al da massa , cuja media de idade e elevada.

m dezembro de 2014. 0 Piano REG/REPLAN Saldado registou deficit acumulado de R$ 5.142.598.807,59, cujo
aior supera o deficit tolerado pelas novas disposiçOes constantes da Resoiução MPS/CNPC n° 22/2015 que,
or sua vez, aiterou a Resoiuçao MPS/CGPC n° 2612008. Tai norma estabelece que o valor minima a ser
quacionado seja a equivalente ao que exceder 0 hmite definido da seguinte forma: 1% x (duraçào do passivo -

x Provisào Matemãtica. Partanto, considerando que em dezembro de 2014 a duraçao do passivo deste Piano
ía de 11,6 anos, faz-se necessário equacionar o valor excedente ao limite de 7,6% das provisöes
iatemáticas, resultando no valor minima de R$ 1.927,743.449,14, posicionado em 31/12/2014, a quai,
tuaiizado pela meta atuarial para dezembro de 2015, representa a Provisao a Constituir a ser registrada,
quivaiente a R$ 2.265.892.047,78, conforme demonstrado a seguir:
'rovisão Matemética a Constituir (=) 	 2.265.892.047,78
rovisäo Matemätica a Constituir - Participantes 	 391.997.693,66
'rovisao Mateniática a Constituir - Assistidos	 740.948.330,23
'rovisão Matemática a Constituir- Patrocinadora	 1,132,946.023,89

Dessa forma, as ProvisOes Matemáticas do Piano de Beneficios REG/REPLAN, madandade saidada passa a ser de
R$ 45,484.31 5.447,61, conforme segue:
ProvisOes Matemãticas (=)	 45.484.815.447,61
Provisão Matemãtica de Beneficios Concedidos 	 30.233.752.419,00
Provisào Matemãtica de Beneficios a Conceder	 17,516,955.076,39
Provisäo a Constituir 	 (2.265.892.047,78)

be destacar que a aphcabilidade do que dispOe a Resoiuçao MPS/CNPC n'2212015 em reiaçao aos resuitados
2014 se deu de forma facuitativa, pela prOpria norma e, portanto, par deliberaçao da propria Entidade. No
;o deste Piano, a FUNCEF optou peia aphcaçao das novas regras bem coma pelo equacionamento do
•ntante minimo expresso anteriormeçte corn a aprovaçäo par Diretoria Executiva, Resoiução/Ata 010/1235 e
nselho flIiherativo Resoiucao/7\ta i0/42 em rei&äo ao Voto PRES1 001/2016.
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'	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [19770002-74] REG/REPLAN

PA SOCAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212015 	 TIPO: COMPLETA

gerenciamento de risco atuarial tern corno base trés pilares primordials: aprimoramento dos sisternas de
iculo atuarial, consisténcia cadastral e aderéncia das hipoteses atuariais. Corn reiaçao aos cãlcuios atuariais,
truturados em SAS, o fluxo do passivo estocãstico foi impiantado no anode 2014 e encontra-se em fase
ançada de testes de apuraçao das provisOes rnatemàticas. No âmbito cadastral, é realizada a anáhse mensal
I base de dados atuariais, aphcando constante critica, acompanhamento e vandação. Quanto as hipoteses
Jariais, são desenvoividos estudos de aderéncia para todas aquelas utihzadas nos pianos. Corrobora também
Era o controle dos riscos atuariais a existéncia de urn piano de trabaiho anual e de indicadores de
sempenho para fins de controle dos riscos atuariais, assim corno o acompanhamento das provisöes
Memàticas, do orçado/reahzado, da constituição/reversão, e do incrernento de referidas provisöes
mDarativamente a meta atuarial.

tante destacar qua a projeto para irnpiementaçao da Gestão do Risco Atuariai no ãmbito da FUNCEF
itra-se em andamento, corn a etapa de diagnostico concluida, conforme projeto entregue pela consuitoria
Young em janeiro de 2016, sendo a prôxima etapa relacionada a impiantação dos processos, a qual
a ser definida internamente.

as para insuticiencia de cobertura:
[a-se que, Os resuitados deste Piano conternpiararn tambem as aiteraçOes dadas peia Resoiuçao
NPC n° 16/2014 inciuindo o art. 28-A na Resoiuçao MPS/CGPC n o 26/2008, que permite aphcar no
Jo o valor do ajuste de precificaçao correspondente a diferença entre o valor dos tituios pibhcos
s atreiados a indice de preços classificados na categoria tituios mantidos ate o vencimento, caicuiado
rando a taxa de juros real anual, utilizada na respectiva avahaçao atuarial, e o valor contábii desses
cujos vaiores foram projetados para a eiaboraçao deste Piano de Custelo.

Dessa forma, o Resuitado Deficitärio do Piano passa a ser apurado considerando o valor dos Resultados a
Realizar, conforme dernonstrado abaixo:
DéficiuSuperãvit (=)	 (10.712.533,559,58)
Resultados a Rearzar (+/-) 	 1.107.355.784,82
Equiiibrio Técnico Ajustado (=) 	 (9.605.177.774,76)

e negativo de R$ 9.605.177.774,76, representando 21,12% das ProvisOes Matemãticas do Piano.

e acordo corn a norma de soivéncia vigente, o deficit, em dezembro de 2015, excede a hmite legal permitido
ie, considerando a duration do Piano de 11,75 anos, caicuiada na mesma data, e equivaiente a 7,75% das
ovisOes mateméticas, conforme detaihado abaixo:

uiiibrio Tecnico Ajustado (=)	 9.605.177.774,76
argern Legal (7,75% das ProvisOes Matematicas) (-) 	 3.525.073.197,19
uihbrio Técnico Ajustado a Equacionar () 6.080.104.577,57

essa forma, sera necessário aprovar novo Piano de Equacionamento no anode 2016, corn vigéncia em ate 60
as da respectiva aprovação, referente a, no minimo, o valor do deficit que uitrapassar o hmite de R$
525.073.197,19 em 31/12/2015.

abe-nos esciarecer que, para a anáhse do nivei do deficit em reiaçao as provisoes rnatemáticas, foram
rnsideradas as Provisoes Matemáticas de Seneficios a Conceder e Concedidos, deduzindo do somatório delas
Provisão Mateniática a Constituir existente, conforme Resoiuçao MPS/CGPC 26/2008.

sim, para a eiaboraçào do piano de equacionamento do valor rninimo de R$ 6.060.104.577,57, posicionado
ii 31/12/2015, serão aphcadas as regras definidas na Nota Técnica - Resuitado dos Pianos, que foram
)rovadas pela Diretoria Executiva e Conseiho Dehberativo da FUNCEF conforme ResoiuçOes/Ata DE 010/1235
Resoiuçao/Ata CD 010/428,

decisao quanto ao valor a ser equacionado deverã ser aivo de deliberação peia Diretoria Executiva e Conseiho
Bhberativo da FUNCEF, considerando as anáhses técnicas ern reiaçäo aos compromissos do Piano.

foi reahzado estudo	 beneficios de honrar as compromissos do
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE FIJNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

''lt	 MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAQAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

cicio de 2016, cuja anãlise está fundarnentada no confronto dos recursos financeiros (Patrimônio de
?rtura) corn as despesas corn berieficios previdenciários projetadas no fluxo atuarial previsto para o
ido periodo, correspondendo respectivamente a R$ 34,0 bilhOes e R$ 3,5 bilhOes, concluindo-se assim,
n fIiin financeiro e suficiente oara honrar Os cornorornissos do exercicio subseQuente.
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFClOS: (1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO OF EXERC(CI0	 DATA DA AVALIAQAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CONSOLIDADAS

Participantes ativos do piano: 25143
Tempo médio de contribuiçâo do piano (meses): 334
Tempo médio para aposentadoria do piano (meses): 12

TOTAL DAS RESERVAS

usto Normal do Ano 	 R$ 53.291.082.93

Programados - Assistidos
não Programados - Assistidos

a

ido de Contas - pamela Patrocinador ou instituidor
do de Contas - pamela Participantes
ficio Definido Capitalizaçao Programado
or Atual dos Beneficios Futuros
VaiorAtuai das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores
Valor Atuai das Contribuiçoes Futuras Participantes
ficio Definido Capitalizaçao nao Programado

R$ 53.361.915.390,34
R$ 33.375.131.981.58

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 33.375.131.981,5
Ps 29.611.100.513,70

R$ 3.764.031.467,8j

R$ 24.228.658,41::
R$ 55,918.912.55
R$ 56.108.354,29
-. P594.725.37

P5 9.i25.3
R$ U. (J'C
R$ 0CC
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DETVIONSTRACAO ATUARIAL

Ip	 ENTIDADE: F(JNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

I	 MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERGICIO 	 DATA DAAvALIAçA0 3111212015	 TIPO COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

contaoiiizaao no u-'a
Deficitequacion

Patrodnador
	 1.

Partcipantes

Servicopassado - - -
Patrocinador
Participarites at,vos
,Assistidos

Outras finalidades
Patrocinador
Participantes ativos
Assistidos

7,990.775317,4
Deficit Técnico
	 12,260.459.258,0

Superâvit Técnico
	 R$ 0,0

Reserva de Cot
Reserva Espec
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DEM0NSTRAcA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN

M"IDEN" SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAcAO: 3111212015 	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Participantes

27.643.146,34

	

27.643.146,34	 10

	

7 .333.178,731	 2,

Assistidos	 Patrocinador

Valor (R$)	 Valor	 Valor (R$)	 IV

11
	

130.

115.215.582,521	 T451	 130.1

109.548.217

102.515.038,691	 2,	 109.848.217

or (%) Total em Va!ores

273.0M215,81

10.24	 273.002215.E4

53. 29 1. 0.

 219.711.132.91

Total de recursos

ContribuiçOes
previdenciarias

Normais

equacionado

Serviço
Passado

Finalidades

Utilizacao de
fundos

regulamentar

Destinaçao de
reserva

ii
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN

p,zworNc,ASQCJ4L MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO PLANO

Qu3Udade da base cadastral:
AdatE3-basedos dados utilizados na avaliaçào estã pa
foram submetidas a testes e criticas de consisténcia e
saUstatôrias.

icionada em 31/12/2015. As intormagoes cadastrais
apôs sofrerem os ajustes necessàrios, foram consideradas

dados pertinentes aos ativos são fornecidos pela patrocinadora CAIXA e mantidos pela FUNCEF. Jà aqueles
itivos aos autopatrocinados, em Beneficio Proporcional Diferido - BPD e assistidos são de responsabilidade da

Regras de constituiçâo e reversâo dos fundos previdencials:
em tundos previdenciais na data cia

iaçao atuarial do exercicio de 2015.

o Piano REG/REPLAN, modandade saldada, possui o Fundo para Revisão de Beneficios e o Fundo de
umuiaçao de Beneficios - FAB, cujos valores em 31/12/2015, equivalem a R$ 0,00 e R$ 4.044.725.216,79,

i consonância corn a previsão regulamentar, trata-se de fundo previdencial constituido de forma não atuarial e
rresponde a acurnulaçao do valor individual dos beneficios devidos aos participantes elegiveis ao beneficio
)grarnado pleno, enquanto nào o requererem. A partir do requerimento do beneficio, 0 montante do FAB
ibuido ao participante gerará beneficio adicional por meio de equivaléncia atuarial e sera revertido para a
bertura da provisao matemãtica respectiva.

U) Fundo para Revisão de Beneficio, de natureza previdencial, é constituido pela metade do excedente da
rrUabUidade anual, acima da taxa minima atuarial do patrimOnio do piano, o qual não possui valor constituido
€m 311212015. Sua utWizaçao, juntamente com a reserva especial do piano, quando houver, se dará sempre que
o valor acumulado for suficiente para reajustar Os beneficios em, no minirno, 1% (um por cento), apOs a apuração
do resultado do exercicio, momento em que o montante equivalente ao incrernento do beneficio sera revertido
para a cobertura da respectiva provisão matemática. Conforme Reguiamento, em carâter excepcionai e
transitário, a constituição deste fundo corresponderã a ate 90% do resuitado financeiro que exceder a meta

tuariai no exercicio, ate que o reajuste do beneficio atinja o percentual correspondente ao 1NPC/IBGE acumulado
ntre 01/09/1995 a 31/08/2001 descontados Os reajustes concedidos a partir de setembro/2006. Diante da

Variaçao do resultado:
Piano de Beneficios REG/REPLAN, gerou Deficit Técnico em 2015, em comparação com 2014, de R$

7.990.775.317,45, resuitando em eievacao do Deficit Técnico acurnuiado para 0 patamar de R$
12.260.459.258,05, em 31/12/2015. Ressalta-se qua esses resultados desconsideram Os valores referentes aos
justes de precificação de ambos as grupos de custeio do Piano REG/REPLAN. bern como a provisão a constituir

Øo deficit equacionado da modandade saidada.

Piano de Beneficios REG/REPLAN, modandade não saldada, gerou Deficit Tecnico em 2015, em rtomparação
m 2014, de R$ 1.061 .930.129,17, resultando em elevação do Deficit Técnico acumulado para 0 patamar de R$

.547,925 698.47, em 31/12/2015, tendo sido infiuenciado pelas razOes abaixo relacionadas:

a)Performance dos investimentos que se mostrou inferior a Meta Atuarial do Piano, uma vez que, ao
ompararmos a Meta Atuariai de 17,59% (juros de 5,67% a.a, e iNPC acumulado de 11 ,28%a.a.), com a

'rentahflidade efetiva de -0.41%, verificamos uma diferença a menor de 15,30% (ou 18 pontos percertuais),
çepresentando assim uma perda patrimonial;

b)Evoiuçao do PatrimOnio de Cobertura em patamares inferiores as ProvisOes Mateméticas, especialmente em
pecorrëncia do aumento do Exigivel Contingencial, com urn acréscimo de 16,56% em reiação aos vaiores

presentados em 2014, atuahzados pela meta atuariai de 17,59%;

)Aiteraçao conjunta de hipôteses atuariais, em funçao da Lei 13.183 e da utihzaçao do beneficia efetivo do INSS
os participantes que o têm, no dimensionamento das Provisoes Matematicas.
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014, de K4i 4.b2.9b3.14U,bU, resultando em elevaçao do Delicit I ecnico acumulaco para 0 patamar cie Kt
0.712.533.559,58, em 31/12/2015, tendo sido influenciado pelas razOes abaixo relacionadas:

•e dos investimentos que se mostrou inferior a Meta Atuarial do Piano, uma vez que, ao
a meta atuarial de 17,54% (juros de 5,63% a.a. e INPC acumulado de 11,28% a.a,), corn a

efetiva de 3,73%, verificamos uma diferença a menor de 11,75% (ou 13,81 pontos percentuais),
D assirn uma perda patrimonial; e

do Patrimônio de Cobertura em patamares inferiores as ProvisOes Matemáticas, especialmente em
do aurnento do Exigivel Contingencial, corn urn acréscirno de 17,05% em relaçao sos valores
s em 2014, atuahzados pela meta atuarial de 17,54%.

abe ressaltar que a modalidade saldada do REG/REPLAN possui Provisäo Maternética a Constituir referente ao
éficit equacionado de 2014, cujo valor minimo a equacionar, de acordo corn a norma vigente, e de R$
.927.743.449,14, posicionado em 31/12/2014,0 qual, atualizado pela meta atuarial para dezembro de 2015,
presenta a Provisâo a Constituir a ser registrada, equivalente a RS 2.265.892.04778.

ssalta-se que Os resultados de ambas as modalidades deste Piano contemplaram as aiteraçOes dadas pela
soluçào MPS/CNPC n° 16/2014 incluindo o art. 28-A na Resoiuçao MPS/CGPC n o 26/2008, que permite aplicar
resultado o valor do ajuste de precificaçao, correspondente a diferença entre o valor dos titulos pUblicos
erais atrelados a indice de preços classificados na categoria titulos mantidos ate o vencimento, calculado
isiderando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliaçào atuarial, e o valor contãbil desses titulos.

a forma, o Resuitado Deficitãrio do Piano passa a ser apurado considerando o valor dos Resultados a
izar, conforme d&nonstrado a seguir.
;itlSuperavit (=) (12.260.459.258,05)
iltados a Realizar (4-) 1.211.250.466,23

Natureza do resultado:
natureza do resultado e conjuntural.

Soluçoes para equacionamento de deficit:
valor do Equihbrio Técnico Ajustado do REG/REPLAN Não Saldado e negativo de R$ 1.444.031.017,06,
resentando 25,74% das ProvisOes Matemãticas do Piano.

acordo corn a Resoluçao MPS/CGPC n° 26/2008, atualmente vigente para o exercicio de 2015 e, portanto,
isiderando as alteraçOes trazidas pela Resoluçào MPS/CNPC n° 22/2015, o limite legal que possibilita 0 não
jacionarnento imediato do deficit. corresponde a 1% x (duraçáo do passivo -4) x Provisão Matemética, cujo
ultado no caso do REG/REPLAN Não Saidado e de 9,17% das provisOes maternáticas, considerando a duraçao
piano de 13,17 anos. Assim. o deficit apurado de 25,74% é superior ao hmite de 9,17% permitido pela norma,
iforme detaihado abaixo:

Técnico Ajustado	 1.444.031.017,06
Legal (9,17% das Provisoes Matemäticas) (-) 	 514.542.607,45
Tecnico Ajustado a Equacionar ()	 929.488.409,61

sa forms, sera necessário aprovar Piano de Equacionamento no anode 2016, corn aplicaçao em ate eo dias da
)ectiva aprovaçäo, referente a, no minirno, o valor do deficit que ultrapassar 0 limite de R$ 514.542.607,45
31/12/2015.

esciarecer que, pars a análise do nivel do deficit em relaçao as Provisoes Maternáticas, foram
idas as ProvisOes Maternáticas de Beneficios a Conceder e Concedidos, deduzindo do sornatôrio delas a
Maternática a Constituir existente, conforme Resoluçào MPS/CGPC 26/2008.

sim, para a elaboraçao do Piano de Equacionamento do valor minirno de R$ 929.488.409,61, posicionado em
/12/2015, serão aphcadas as regras definidas na Nota Tecnica - Resultado dos Pianos, que foram aprovadas
la Diretoria Executiva e Conselbo Deliberativo da FUNCEF coQforrne ResoluçOes/Ata DE 010/1235 e
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Jà a valor do Equilibrio Técnico Ajustado do REG/REPLAN Saldado é negativo em R$ 9.605.177.77476,
representando 21.12% das ProvisOes Matematicas do Piano.

Dc acordo corn a regra de solvencia atualmente vigente, o deficit em dezembro de 2015 excede o limite legal
permftido, que, considerando a duration do Piano de 11,75 anos, caiculada na niesrna data, e equivaiente a 7,75%
ias provisOes maternáticas, conforme detaihado na tabela abaixo:

brio Técnico Ajustado	 9,605177.774,76
m Legal (7,75% das ProvisOes Matemâticas) (-) 	 3.525,073,197,19

brio Técnico Ajustado a Equacionar (=) 	 6.080,104.577,57

;a forma, sera necessàrio aprovar novo Piano de Equacionamento no anode 2016, corn vigéncia em ate 60
da respectiva aprovacão, referente a, no rninirno, o valor do deficit que ultrapassar o limite de R$
5.073.197,19, em 31/12/2015.

esciarecer que, para a anáhse do nivel do deficit em reiação as provisOes matemáticas, foram
idas as ProvisOes Matemáticas de Beneficios a Conceder e Concedidos, deduzindo do somatôrio delas a
Matemática a Constituir existente, conforme Resolução MPS/CGPC 26/2008.

ssim, para a eiaboração do Piano de Equacionamento do valor minimo de R$ 6.080.104.577,57, posicionado em
1112/2015. serão aphcadas as regras definidas na Nota Tecnica - Resuitado dos Pianos, que foram aprovadas
ela Diretoria Executive e Conseiho Deilberativo da FUNCEF, conforme ResoluçOes/Ata DE 205/1232 e
:esoiucao/Ata CD 061/425.

Para ambas as modandades a decisão quanto ao valor a ser equacionado deverá ser alvo de deliberacão pela
Diretoria Executivae Conseiho Deliberativo da FUNCEF, considerando as anáhses técnicas em relaçäo aos

Ariequaçâo dos métodOs de financiamento:
Os métodos de financiamento estão adequados ao piano c

	 bem como a iegisiacão previdenciarla
igente eforam os mesrnos utilizados na avahagão atuaria

Outros fatos relevantes:
Em conformidade corn estudo de Asset Liability Management - ALM, utiiizado para elaboraçao cia poutica ae
Investimentos da FUNCEF para o quinquènio 2016-2020, o Piano REG/REPLAN, modalidade não saldada, possui
capacidade financeira de hquidez pare manter titulos de vaiores mobiliãrios ciassificados na categoriP de titulos
nantidos ate a vencimento, ressalvada eventual necessidade de hquidez oriunda de eventos extraordinârios, do
passivo previdenciário ou contingencial, não contempiados no estudo ALM, de acordo corn PA GEMAC 001/16.
Foram realizados testes de aderéncia no ano de 2015 para as hipôteses e premissas utilizadas na avaliaçao
tuariai, que objetivaram identificar a aderéncia das atuais hipoteses ou a necessidade de redefiniçôes dos seus

valores. Tais estudos foram realizados tanto no ãmbito da entidade quanto por consuitoria atuarial externa, qual
eja Consultoria Mirador Assessoria Atuarial Ltda., adotando-se as providências Dare a meihor certificação dos
esultados apontados pare fins da Avaliação Atuariai anual de fechamento desse exercicio.

Esses estudos são eiaborados visando sempre o seu aprimoramento, tendo como pilar a boa prática atuarial, que
ndica a utilização de técnicas e metodoiogias defensáveis, usualmente adotadas no mercado e que meihor
possam auxihar na definição das respectivas taxas e parãmetros.
Quanto as preniissas de rotatividade e crescimento real de salários, essas foram alvo de manifestação da
patrocinadora CAIXA par meio do Oficio 24/2015/SURBE/GESAP, atendendo ao disposto na Resn!ucao CGPC n°
18/2006.
A definição das hipoteses e premissas adotadas na Avahaçao Atuarial do exercicio de 2015, no ãmbito da
fUNCEF, se deu pela Diretoria Executive e Conseiho Deiiberativo, por meio dos Votos DIBEN 024/15,
'consubstanciado pelo Parecer PA CAPREV 013/15 (ResolucOes/Ata DE 155/1221 e Resoluçöes/Ata CD 046/420),
e Voto DIBEN 032/15, consubstanciado peio Parecer PA CAPREV 017/15 (ResolucOes/Ata DE 20511232 e

esoluçoes/Ata CD 061/425). Os quais tiveram como objetivo apresentar Os estudos técnicos realizados,
eferentes a anãlise da ad::éncia das hipOteses atuariais a massa de Participantes e Assistidos dos pianos, e

tonsequentemente, a indicação das hipôteses atuariais a serem utilizadas na Avahaçao Atuariai anuai peio
ktuario do Piano.

Assinatura do Atuãrio:
Página	 51



Assinatura do Atuario:

Pagina	 52

DEMONSTRACAO ATtJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERC{CIO 	 DATA DAAVALIAçAO: 31/1212015 	 TWO: COMPLETA

Iiaçao Jktuarial ae 2014 (apenas no KEGIKtFLAN No Saidaclo):
Projeçao de crescimento real anual dos beneficios do piano de 1,53% para 1,73%;
Projeçao de crescimento real anual dos salàrios de 2,37% para 2,40%;
Idade de aposentadoria de "0 ma j or valor entre a idade atual e 55 anos, se do sexo mascuilno, ou 51 anos, se
iinino." para "0 ma j or valor entre a j dade atual e 55 anos, se do sexo mascuhno, ou 52 anos, se feminino.".
)ortante ressaitar que a hipôtese de projeçäo de crescimento real anual dos beneficios do piano, aiterada em
5, refere-se a terceira e üit j ma fase do piano de impiantaçao de forma escalonada, sendo a primeira e a

junda, ocorridas nos exercic jos de 2013 e 2014, respectivamente. Dessa forma, conforme previsto em tai
alonamento, essa taxa fo j aiterada definitivamente no exercicio de 2015, ficando a partir dos anos
sequentes sujeita as revisOes normais a serem indicadas nos testes de aderéncia rotineiros a serem

valor das provisoes matemáticas, 2,53% correspondem a parcela relativa a aiteração das hipoteses, 0
uivaiente a R$ 141860833,25.
ssaitamos ainda que no anode 2015 foi sancionada a Lei 13.183, onde prevê que o cãlculo do beneficio a ser
go pelo INSS levaré em consideração as regras para a concessão ca aposentadoria por tempo de contribuição
ir me jo ca fármuia 85/95 Progressiva. Essa nova regra oferece como opçao para Os segurados que adquiriram
requisitos minimos para se aposentarem por tempo de contribuiçào naquele ôrgào a utilizaçäo do nUmero de
ntos alcançados somando a jdade e o tempo de contribuiçao. Alcançados Os pontos necessários, seré possivei
ceber 0 beneficio integral, sem aphcar o fator previdenciario.
apuração dos resuitados do fechamento do anode 2015 considerou Os impactos dessa nova lei nas projeçöes
)s beneficios a serem pagos pelo INSS.
em disso, também foi considerado para a apuraçao das provisöes mateméticas de dezembro/201 5 0 beneficio
aposentadoria efetivamente pago pelo INSS para ãqueles participantes que a FUNCEF possui informaçao deja

tarem em gozo desse beneficlo naquele orgao, descons j derando, dessa forma, a projeçâo esperada dessa
nda, cuja projeçâo sera mant jda para aqueles que não temos informaçào,
aiteraçOes reahzadas em funçao da Lei 13.183 e da utihzaço do beneficio efetivo do INSS aos participantes

rrespondem a 1,49% das ProvisOes Matemáticas totals, jé apuradas considerando as hipoteses atuariais
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