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• 7!t DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-:	 PLANO DE BENEFICIOS; [1 977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIA4;A0: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

Programado:	 SIM

DO ABONO ANUAL SERA CALCULADO PROPORCIONALMENTE AC NUMERO DE MESES DE PERCEPçAO DO
D NO EXERCICIO, COMPUTANDO-SE 0 MES INTEGRAL QUANDO 0 NUMERO DE DIAS FOR MAIOR QUE 14

E).

AUTOPATROCINJO
Programado:	 SIM

JiveI Bâsico do Beneficlo:
JA PERDA PARCIAL DA REMUNERAçAO 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELO AUTOPATROCINIC RESPONSABILIZANDO-SE
'ELO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIcOES DC PARTICIPANTE EDO PATROCINADOR. QUANDO A PERDA DA REMUNERAçAO
NCIDIR SOBRE 0 ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU A PARCELA GE FuNçAo DE CONFIANA OU
ARGO COMISSIONADO, SOMENTE SERA FACULTADO ESSE DIREITO SEC PARTICIPANTE CONTRIBUI ININTERRUPTAMENTE

'JOS 180 (CENTO E CITENTA) DIAS ANTERIORES A DATA DO EVENTC QUE DEU A CAUSA A PERDA DE REMuNERAcAO. DA
'ERDA TOTAL DE REMuNERAçAO 0 PARTICIPANTE PCDERA CPTAR PELO AUTOPATROCINIO RESPONSABILIZANDC-SE PEL(
ECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIcOES DO PARTICIPANTE EDO PATROCINADOS CALCULADAS SOBRE 0 VALOR DO SALARIC

)E PARTIcIPAçAO MENSAL DA EPOCA EM QUE OCORREU 0 EVENTC. EM CASO DE PAGAMENTO CCM ATRASO, DEVERA
NCIDIR A TAXA DE JUROS GE 6% (SEIS POR CENTC) AC AND, COM cAPITALIZAçAC MENSAL E ATuALIZAcAO PELO
NPC/IBGE.

NAO
SIMPLES

Jo de Finai
Básico do

ENEFICIO PAGO EM PARCELA CJNICA AC BENEFICIARIC DO PARTICIPANTE CU DC ASSISTIDO EM RAZAO DO SEU OBITC. N
;so DE OBITO DO ASSISTIDO, CORRESPONDERA A DUAS VEZES 0 SCMATORIO DA 5uPLEMENTAçAC E BENEFICIC DO
GAC OFICIAL GE PREVID-ENCIA. NO CASO DE ORBITO GE PARTICIPANTE OU AUTOPATRCCINADO, CCRRESPONDERA A

AA VEZ 0 SALARIODE PARTIcIPAçAO NA DATA DO OBITO .NO CASC DE OPçAO PELO BPD, CORRESPONDERA A UMA VEZ
VALOR DEFINIDO DC BENEFICIO DE PRESTAcA0 CONTINUADA.

Programado:	 NAO

isico do Beneficlo:
DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGC 84, CCNSIDERANDO 0 SALARIC DE
IPA(;Ao POSICIONADO EM 31/08/2006. 0 VALOR DEVIDO AC BENEFICIARIO CORRESPONDERA A 80% DO BENEFICIC
), ATUALIZADO CONFORME C § 5°, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DC EVENTO.

NAO

vet Básico do Beneficio:
VALOR DESTE BENEFICIC SERA CALCULADO NA FORMA DC DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO C SALARIC DE
¼RTICIPAçAO POSICICNADO EM 31/08/2006.0 VALOR ENCONTRADO COM APLICAçAC DA FORMULA NAC PCDERA SER
FERIOR AO BENEFiCIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POUPANcA, SEM QUALQUER TIPO DE CARENCIA. 0 BENEFICIO
ESSARA QUANDC C PAGAMENTO FOR NXTINTQ PELO O gGAO OFICAL GE PREVIDENCIA.

Assinatura do Atuário:
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•,:fl DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FLJNCEE
PIANO DE BENEFICIOS: 119770002-741 REG/REPLANPREVIOENCLASOCML 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DAAVALIAcAO: 3111212011 	 TIPO: COMPLETA

ó Programado: 	 SIM
CAPITALIZAcAO

de Financiamento:
sico do Beneficio:

CIO CALCULADO PELA REVISAO DO BENEFICIO SALDADO, MEDIANTE A MANUTENçA0 CA EQUIVALENCIA ATUARIAL
0 COMPROMISSO EXISTENTE NO SALDAMENTO E AQUELE REFERENTE AO BENEFICIO REQUERIDO. CONSISTE NA
ENTIRE A RESERVA MATEMATICA DO BENEFICIO SALDADO E 0 FATOR ATUARIAL NA DATA DA CONCESSAO. 0
DESTE BENEFiCO NAO PODERA SER INFERIOR AO BENEFiCIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POUPANçA.

Programado:	 SIM

VALOR DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SALARIO DE
;RTIcIPAcAO POSICIONANDO EM 31/0812006.0 VALOR ENCONTRADO COM A APLICAçAO CA FFORMULA NAO PODERA
ER INFERIOR AO BENEF'CIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POuPANcA.

NAO

de Financiamento:
isico do Bencficio:

BENEFJCIO DE PRE5TAçA0 CONTINUADA SERA DEVIDO A PARTIR DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO NA FUNCEF
SERA FIXAD0 ATUARALMENTE COM BASE NA RESERVA MATEMATICA PROPORCIONAL AO PERIODO DE vINcuL.AçAo,
\LCULADA NA DATA DE OPçAO, OU RESERVA DE POUPANçA, SE MAIOR.

BENEFICIO UNICO
Programado:	 SIM

Jo de Finai
Básico do

DA CONCESSAO DO BENEFICIO CE PRESTAçAO CONTINUADA, 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELA
;cAo DO EQUIVALENTE A ATE 10% (DEZ FOR CENTO) DE SUA RESERVA MATEMATICA, COM A REDucA0
IONAL DO BENEFFCIO SALDADO.

PECULIO FOR MORTE -
Programado:	 NAO

Bâsico do Beneficio:
;I5TIRA EM UM BENEFICIO UNICO, PAGO ADS BENEFICIARIOS DE PARTICIPANTES E ASSITIDOS. EM CASO DE MORTE
ICIPANTE, 0 VALOR SERA 0 EQUIVALENTE AO BENEFICIO SALDADO, NA DATA DO OBITO. EM CASO DE MORTE DE
TIDO, CORRESPONDERA A 2,5 (DUAS VEZES E MEIA) 0 VALOR DO BENEFICIO DE PRESTAçAO CONTINUADA,
SCIDO DO VALOR DO BENEF'CIO PREVIDENCIARIO, PERCEBIDOS PELO ASSISTIDO, NO MES DO OBITO.

SIM

iveI Bâsico do Beneficio:
fr ONSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRETAçAO NTINUAD ORRESPONDENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO
DE PARTIC1PAcAO DO PARTICIPAN E N(\MES 	 NICIO DO NC? E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO

Assinatura do Atuário:
''	 \	
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLANP	
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIA(;AO: 3111212011	 TIPO: COMPLETA

OFICIAL DE PREVIDENCIA, SERA CONCEDIDA DESDE DUE ESTE TIPO DE APOSENTADORIA SEJA HOMOLOGADO FOR ORGAO
OFICIAL DE PREVIDENCIA.

Programado:	 SIM

rel Bésico do Benefuclo:
)NSISTIRA EM UM BENEFiCIO DE PRESTAçAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO
• PARTICIPAcAO DO PARTICIPANTE NO MES DE INICIO DO BENEFICIO E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
ICIAL DE PREVIDENCIA. SERA CONCEDIDA DESDE DUE ESTE TIPO DE APOSENTADORIA SEA HOMOLOGADO POR
ICIAL DE PREVIDENCIA.

SUI-'LLMLN I A(.)AO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Programado:	 NAO
cAPrIALIZAçAO
Financiamento:	 AGREGADO

co do Beneficlo:
RA EM UM BENEFICIO DE PRE5TAçA0 CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO SALAI
:IPAcA0 DO PARTICIPANTE NO MES DE INiCIO DO BENEFICIO, E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
FICIAL DE PREVIDENCIA. SERA ADOTADO 0 PERCENTUAL DE BENEF[CIO IGUAL A 100., SEM QUALQUER TIPO DE
\.O VALOR MAXIMO DO BENEFICIO ESTA LIMITADO AC SALARIO DE PARTIcIPAçAO VIGENTE NA DATA DE SUA

SIM

AGREGADO

NSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRESTAçAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO
PARTIcIPAçAO DO PARTICIPANTE NO MES DE INICIO DO BENEFICIO E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
CIAL DE PREVIDENCIA.

FOR
NAO

NJSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRESTAçAO CONTINUADA PAGO ADS PENSIONISTAS DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS.
CASO DE MORTE DE PARTICIPANTE, 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO DE PARTIcIPAcAO, NA DATA
OBITQ. EM CASO DE MORTE DE ASSISTIDO, 80% (OITENTA POR CENTO) DA SOMA DOS VALORES DO BENEFICIO PAGO
ASSI$TIDO PELO ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA E DA SUPLEMENTAcAO, NA DATA DO ORBITO. 0 RATEIO PARA OS
'JEFICIARIOS ACOMPANHARA A MESMA PROPORCIONALIDADE ADOTADA PELO ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA. 0
3AMENTO DA 5uPLEMENTAçAO DE PENSAO POR MORTE CESSARA QUANDO 0 PAGAMENTO FOR EXTINTO OU SUSPENS
.0 ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA.

SUPLEMENTAAO DO ABONO ANUAL (13° SALARIO)
Programado:	 SIM
CAPITALIZACAO

ESPONDE AO VALOR DA SUPLEMENTAçAO DOMES DE DEZEMBRO E, NO ANODE INICIO DO BENEFICIO, A 1/12 (UM
AVOS) DO VALOR DE SUPLEMENTAcAO DO MES DE DEZEMBRO, POR MES DE PERCEPcAO DE BENEFICIO OU FRAçA0
OU SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIA.

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FUNCEF

PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
PRSV?OtNCM SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2011 	 11PO: COMPLETA-

DEMONSTRATIVO DA AVAUACAO ATUARIAL

GRUPO DE CUSTEIO: I - Nao Saldado

HIPOTESES ATUARIAIS

Fator	 do

	

i no exercIcio seguinte:	 0,98

	

no exercicio encerrado:	 097
omentano sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

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

indice utihzado tende a retletir o impacto da perda do poder de compra do beneficio pago pelo INSS esperado ao iongo
exercicio, segundo estudos de aderéncia realizados.

do atuãrio:

estudos de aderência reahzados, entendemos ser adequada a adoçäo do indice aqui informado per se tratar de
3 media ca inftaçao de iongo prazo, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxes são esperadas.

mportante registrar qua essa hipOtese e sensivei as variaçOes inflacionárias, necessitando de constante monitoramento e
ensequente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar 0 comportarnento dos
lados nos anos subsequentes.

ao Longo do Tempo
Valor:	 0,

Quantidade esperada no

Quantidade ocorrida no

Comentário sobre diverc

divergencia ocorreu em virtude do Indice reahzado do piano ser inferior que 0 projetado em 0,51%.

indice utilizado tende a refletir o impacto da perda do poder de compra dos salarios esperado ao longo do exercicio,
gundo estudos de aderência realizados.

estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequada a adoção do indice aqui informado per se tratar de
media ca inflação de iongo prazo, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxes são esperadas.

3nte registrar que essa hipOtese e sensivel as variaçäes inflacionãrias, necessitando de constante monitoramento e
luente reprocessamento dos testes de aderencia reahzados ou outro que meihor representar o comportamento dos
nos anos subsequentes.

se:	 Fator de Determinacao Valor Real Lonao do Temoo Ben Entidade

esperada no exercicii
ocorrida no exercicio

omentario sobre divergOncia entre esperado e ocorrido:

divergência ocorreu em virtude do indice realizado do piano ser inferior que o projetado em 0,51%.

indice utihzado tends a refietir 0 irnpacto da perda do poder de compra dos salarios esperado ao longo do exercico,
qundo estudos de aderencia realizados.

Conforme estudos de aderéncia realized s, entend Os ser ade ada a adocao do indice aqui informado per se tratar de
estimativa media da infiação de to o 

Prako pen o m que v a16	 ntuais nas respectivas taxas são esperadas.

Assinatura do Atuário:
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cr. DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF jCIOS: [1 977.0002-74] REG/REPLAN
MOT1VO; ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALJAçA0: 31112/2011	 11PO: COMPLETA

ante registrar que essa hipOtese e sensivei as variaçOes inflacionarias, necessitando de constante monitoramento e
uente reprocessamerito dos testes de aderência realizados ou outro que meihor representar o comportamento dos
nos anos subsequentes.

ode Famlija de Pensionistas
que 75°/?..sao cas!dos na data da aposentadoria e Sposa 4 (quatro) anos maisjovem.

no exercucic

no exercicio
ientaruo sobre divergöncia entre esperado e ou

houve divergencia entre o esperado e 0 ocorrido.

composiçâo da farnilia de pensionistas utihzada como hipátese espeiha a diferença de idade media entre Os assistidos
sados e Os seus respectivos cOnjuges, bern corno a probabilidade de estarem casados na data da aposentadoria e a
iantidade de seus dependentes esperada, segundo estudos de aderencia reaiizados.

e estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada por se tratar de estimativa
na experiência observada na massa de participantes e assistidos do piano.

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

(Reajuste dos

no exerciclo seguinte:

no exercicio encerrado

sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

I ocorreu em virtude do indice realizado do indexador utihzado ter superado o projetado em 1,48%.

indexador utihzado tende a refietir a inflaçao sobre os beneficios esperada ao iongo do exerciclo, segundo estudos de
eréncia reahzados

nforme estudos de aderência reaFzados, entendernos ser adequada a adoçao do indexador aqul inforrnado por se tratar
estimative media da inflação pare o exercicio seguinte, periodo em que variaçôes pontuais nas respectivas taxas são

ante registrar que essa hipôtese 6 sensivel as variaçôes inflacionarias, necessitando de constante monitoramento e
luente reprocessarnento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar o comportamento dos
nos anos subsequentes.

ilipótese:

I no exercicio seguinte:

no exercicio encerrado
ornentario sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

divergéncia ocorreu em virtude do indice realizado dessa hipOtese ter sido inferior ao projetado em 2,09%.

istiticativa da EFPC:

percentuai utiiizado tende a refietir a politica de recursos humanos de longo prazo no que diz respeito ac, aumento
dio saiariai estimado que Os empregados terao ac, longo de suas carreiras, segundo recomendaçao da patrocinadora e

tudos de aderéncia realizados.

do atuãrio:

recomendaçao da patrocinadora e estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adocao do
ii aqui informado por se tratar de estimative media de iongo prazo, cenário em que variaçOes pontuais nas
as taxes são esperadas.

nte registrar qua essa hipOtese 6 sensivel as variaçôes da poiitica de recursos humanos da patrocinadora,
tando de constante monitorarnerto e cons 	 reprocessamento dos testes de aderencia realizados ou outro que
representar o comportameeto do dados'hós anos su$eawentes.

Assinatura do Atuário:
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.:;. DEMONSTRACAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-!	 PIANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
PREVIDENCIA £OOAL 

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2011 	 TIPO: COMPLETA

Hipótese:	 Projeçao de Crescimento Real do Major Sal Ben 1NSS

i no exercicio

no exercicio
ientário sobre divergéncia entre esperado e o

houve divergéncia entre 0 esperado e o ocorrido.

percenlual utilizado tende a refletir 0 aumento medio dos salarios do beneficos pagos pelo INSS ao longo do tempo,
gundo estudos de adorência realizados.

itorme estudos de aderëncia realizados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada pot se tratar de estimativa
longo prazo, balizada na exporiência observada na massa de assistidos do piano.

Dortarite registrar que ossa hipótese necessita de constante monitorarnento e consequente roprocessamonto dos testes
aderencia reatizados ou outro que meihor representar o comporlamento dos dados nos anos subsequentes.

pótese:	 Projeçao de Crescimento Real dos Beneficios do Piano
1,00

Je esperada no exercici

le ocorrida no exercIcio

Comentario sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

divergOncia ocorreu em virtude do indice realizado dessa hipOtese ter sido superior ao projetado em 167%.

percentual utihzado tende a refietir 0 impacto nas suplementaçOes dos assistidos ca pohtica de recursos humanos de
190 prazo atribuida ao aumento médio saiariai estimado que Os empregados terao ao longo do suas carreiras, segundo
tudos do aderência realizados.

nforme estudos de aderéncia reahzados, entendenios ser adequada a adoçao do percentual aqui informado por se tratar
estimativa media do longo prazo, cenario em quo variaçUes pontuais nas respectivas taxes são esperadas.

Dortante registrar que essa hipOtese e sensivei as variaçOes nas suplementaçao dos assistidos decorrontes da politica de
:ursos humanos da patrocinadora, necessitando de constante monitoramonto e consequente reprocessamento dos testes
aderéncia reahzados ou outro que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

Anuai de

no exercicio seguinte:	 5,50
no exercicio encerrado:	 4,95

omentar,o Sobre thvergencia entre esperado e ocorrido:

divergencia ocorrou em virtude da taxa de retomo dos investimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior a projotada- C fl Vt'

taxa de juros utihzada tende a refletir o retorno dos investimentos esporado pam cada exercicio ac, longo dos anos,
gundo estudos de aderencia e analises real izadas pela area de investimentos da Fundaçao.

le estudos do aderencia e analisos roalizadas pela area do investimontos da Fundação, entendomos ser adoquada a
da taxa aqui inforniada por se tratar do estimative media do longo prazo, cenaiio em quo variaçOes pontuais nos
vos oventos são esperadas.

registrar quo ossa hipOtese e sonsivol as altoraçOes nas ocorréncias de retorno dos investimentos do piano ao
anos, necessjtando do constanto monitoramento o consequonto reprocossamento dos testes de adorência
ou outro que moihor represontar o coniportamonto dos dados nos anos subsoquentes.

Assinatura do Atuádo:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFIC1OS: [19770002-74] REG/REPLANPRFVWENC,A SonAr	 -
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcA0; 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

HipAtese:	 Tâbua de Entrada em Invandez

I no exercucic
no exercIcio

omentarlo sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
divergencia ocorreu em virtude da quantidade de aposentadorias por invalidez ocorridas no exerciclo ter sido superior as
ojetadas em 26 casos.

tábua utilizada teride a refletir a quantidado do ocorrencias de aposentadorias por invaiidez esporada para cada exercicio
longo dos anos, Segundo estudos de aderencia reaiizados.

estudos do aderencia reaiizados, entendemos sor adoquada a adoçao da tãbua aqui informada por so tratar do
media de iongo prazo, cenário em qua variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.

tante registrar quo essa hipOtese e sensivei as alteraçOes nas ocarréncias de aposentadoria por invaiidez ao longo dos
necessitando de constante monitoramento e consequonto reprocessamonto dos testes de aderéncia realizados ou
que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

emais, muito embora estejamos recomendando a adoçao dessa tábua, entendemos qua 0 acUmulo de ocorrOncias tuturas
nov05 evontos proporcionara a realizaçao de testes corn mais registros, 0 que contribuirá pare uma major consisténcia
resultados.

esperada no exercicio seguinte: 	 15,00
ocorrida no exerciclo encerrado:	 6,00
sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergencia ocorreu em virtude ca quantidade de falecimentos de assistidos invélidos ocorridos no exercicio ter sido
lerior aos projetados em 8 casos.
ustificativa da EFPC:
tábua.utiluzada tende a refletir a quantidade de ocorrências de falecimentos do assistidos invâlidos esperados para cada
erciciO ac, longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.

nforme estudos de adoréncia realizados, entendemos ser adequada a adoçao da tábua aqui informada por se tratar de
imativa media de iongo prazo, cenário em que variaçOes pontuais nos respectivos everitos são esperadas.
)ortante registrar que essa hipótese e sensivel as aiteraçoes nas ocorrOncias de falecimenlos de assistidos invãhdos act
go dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequento reprocessamento dos testes de aderéncia
lizados ou outro qua meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.
emais, muito ombora estejamos recomendando a adoçao dessa tábua, entendemos qua 0 acümulo de ocorréncias futures
novas eventos proporcionara a roaiizaçao de testes cam mais registros, o quo contribuira para uma major cansisténcia
resultados.

Geral
Valor: AT

esperada no exerciclo
no exerciclo encerrado:

omentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
divergência ocorreu em virtude da quantidade de faiocimentos de participantes e assistidos da popuiação geral ocorridos
p exercicio ter sido inferior aos projetados em 6 casos.
istificatjya da EFPC:
tábua utiiizada tende a refletir a quantidade de ocorréncias de falecimentos de participantes e assistidos da popuiaçâo
ral esperados para cada exercicio ac longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.

Conformo estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao da tábua aqui informada por se tratar de
estimativa media de longo prazo, cenãrio em que variagOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
importante registrar qua essa hipótose e sonsivel as alteraçoes nas ocorréncias do falecimentos da populaçao do piano ao
longo dos anos, nocessitando do constante monitoramenlo e consequente roprocessamento dos testes de aderOncia
reaiizadOs ou outro quo meihor reprosentar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.
Ademais, muito embora estojamos rocomLnddo	 oçao dess tábua entendomos quo o acUmulo do ocorréncias futuras
de novos eventos proporcionara a ro Iiz 	 to to corn mai	 gist s, o quo contribuirá para uma major consisténcia

Assinatura do Atuário:
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C) DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PL.ANO DE BENEFICI0S: [1977.0002-74] REG/REPLANPRfl'7OENA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCFCIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011 	 TWO: COMPLETA

Idos resultados.

HIPOTESES ATUARIAIS NAO UTILIZADAS NESTA DEMONsTR.AçAO
Hipátese de Entrada em Aposentadoria
Hipotese sobre Geraçoes Futuras de Novos Entrados
Hipotese sobre Rotatividade (Percentual)
Tabua de Morbidez

BENEFICIOS

concedidos:	 0	 Valor médio do

Assinatura do Atuãrio:	 i
Pagina	 10



ENTIDADE: FUNCEF-	
PIANO DE BENEFICIOS: 11977.0002-74) REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DA AVALIA4;A0: 31/1212011	 i1PO: COMPLETA

de
!dade media dos assistidos:	 0

Assinatura do Atuáho: 	 V
Pagina	 11



ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74) REG/REPLAN 	 -PREWOSNCIA SOCIAL	 -
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA-

de beneficios concedidos: 	 0	 fraior medic do beneficic:
dos assistidos:	 0	 I

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FIJNCEF
PIANO DE BENEFICJOS: [19770002-74] REG/REPLANPREYTOENCL* SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVAuAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETArt_

Assinatura doAtuádo:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DAAVALIAcAO: 31112/2011	 TIPO: COMPLETA

Assinatura do Atuãho: 	 4 /Q-_-)
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DEMONSTRACAQ ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 - DATA DA AvALIAcAo: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

BENEFICIO POR INVALIDEZ - SALDADO
de beneficios concedidos:	 0	 Valor médio do
'dos assistidos: 	 0

Assinatura do Atuâdo:	 4 U
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• ;fl DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1 977.0002-74] REGIREPLANPREWOENGASOtL4L 
MOTIVO: ENCERRMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31112/2011	 TIPO: COMPLETA' - -

Assinatura do Atuádo: 	

Página	 16



ENTIDADE: FUNCEF
r	

PLANO DE BENEFECIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

	

PQFVWENW SQUAt 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

de benefIcios concedidos:
-	

1685	 Malor médio do beneficio;
dade media dos assistidos: 	 68	 I	 I

Assinatura do Atuário:	 ^zj
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..fli DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTiDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

	

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011	 11PO: COMPLETA

iaaae ae Deneticlos concedidos: 	 966	 VaIor médio do beneficio: -R$1.570,50
media dos assistidos: 	 57	 I

Assinatura do Atuádo:
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Assinatura do Atuário:
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jr	
ENTIDADE: FUNCEF-	
PIANO DE BENEF1CIOS: 11 977.0002-74] REG/REPLAN

PREWOENCIA LOCAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvAuAcAo: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO I - Nao Saldado
usto Normal do Ano	 I	 R$ 48.632.405,4



cb 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLANPREVIDEMCMSOOAL 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIC 	 DATA DAAVAUAcAQ: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA.nw

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOs

Assinatura do Atuáho:
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, ENTIDADE: FUNCEF
-!	

PIANO DE BENEFiCIOS; [19770002-74] REG/REPLANPREUIDtNOA SOCAL
wr&!tL& MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIC 	 DATA DAAVALIAcAO: 31112/2011 	 TIPO: COMPLETA

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

FONTE DOS RECURSOS

Data inicio deVigêncj a:	 01/04/2012

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

piano de custeio recomendado para o exercicio de 2012 deverá ser praticado pelos
rticipantes ativos, assistidos e patrocinadora, de acordo corn as seguintes faixas de
ntribuição sobre a rernuneração: ate

1.845,87 = 3%; de R$ 1.84588 ate R$ 3.691,74 = 5%; a partir de R$ 3.69175 =

arrecadaçao total prevista corn a aplicação desses percentuais de contribuiçao tern corno
etivo espelhar o custo total do piano, que representa 14,60% nesta avaUação.

s contribuiçOes da patrocinadora CAIXA seräo idénticas ao sornatório das contribuiçOes
Os participantes, respeitando-se 0 priricipio da paridade contributiva, cuja ahquota media
rojetada foi de 7,30%, podendo esse percentual variar, de acordo corn o cornportamento
a massa salarial dos participantes\ativos du ante op 'odo de vigência do piano de
usteic a ser implernentado.

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FUNCEF
-W- PLANO DE BENEFiCIOS: [19770002-74] REG/REPLANPRL 

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIC 	 DATA DA AVALIAQAQ: 31112/2011	 TIPO: COMPLETA

patrocinadora contribul paritariarnente corn Os ativos para o custelo administrativo. Os
rticipantes ativos e autopatrocinados contribuern corn 475% do valor da contribuiçao
evidenciaria para custelo administrativoe 0,10% sobre o RGPB.

ecessario se observe que as fontes de custeio podern ser: contribuiçao dos participantes
assistidos; contribuiçao das patrocinadoras; reembolso das patrocinadoras; resultado
)s investirnentos; receitas administrativas; fundo administrativo; dotação inicial; e

iaçao das provisôes matemáticas:
provisoes matemáticas apuradas em 2011 tiverarn decréscirno de 0,10% quando comparadas corn
vaiores apresentados em 2010, atualizados. Esta variaçao se deve a extinçao do piano e invoiução

icipais riscos atuariais:
principals riscos atuariais a que urn Piano se submete são aqueles decorrentes da nao aderéncia
premissas e hipOteses atuariais e a inconsisténcia da base cadastral utiilzadas nos câlcuios das

visUes rnatemáticas. Para mitigar estes riscos, são elaborados testes de aderência sobre cada urna

ouuçoes para unsuticiencia de cobertura:
•s principals soiuçOes para o atingimento do equilibrio do piano são:

Acompanharnento da aderéncia das hipoteses e premissas atuariais por melo deteste de hipOtese;
A rentabihdade dos ativos do piano atingir a meta atuariai;
Piano de Custelo apiicado ser suficiente para cobrir as obrigagoes;
A as

Assinatura do Atuáho:	 J
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Ativos:	 29377

ENT1DADE: FUNCEF

PLANO DE BENEFIC1OS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOT1VO: ENCERFMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

GRUPO DE CUSTEIO: 2 - Saidado

HIPOTESES ATUARIAIS

do Tempo

!uanhlaaae esperada no exercicio seguinte: 	 098
uantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 0,97
omentário sobre divergência entre esperado e ocorrido:

divergència ocorreu em virtude do indice realizado do piano ser inferior qua o projetado em 0,51%.

indice utilizado tende a refietir 0 impacto ca perda do poder de compra do beneficio pago peio INSS esperado ao longo
exerc[cio, segundo estudos de aderencia realizados.

piniäo do atuârio:

estudos de aderOncia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao do indice aqui informado por se tratar de
media ca inflaçao de iongo prazo, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas.

ante registrar que essa hipotese e sensivel as variaçOes inflacionârias, necessitando de constante monitoramento e
uente reprocessamento dos testes de aderência realizados ou outro que meihor representar o comportamento dos
nos anos subsequentes.

Valor Real ao

esperada no exerciclo seguinte:

ocorrida no exercicio encerrado:

sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

divergencia ocorreu em virtude do indice reahzado do piano ser inferior que o projetado em 0,51%.

indice utihzado tende a refietir o impacto da perda do poder de compra dos salários esperado ao longo do exercFcio,
gundo estudos de aderência realizados.

estudos de aderéncia reaiizados, entendemos ser adequada a adoçao do indice aqui informado por se tratar de
media ca inflaçao de longo prazo, periodo em qua variaçOes pontuais nas respectivas taxes são esperadas.

importante registrar qua essa hipOtese e sensivei as variaçOes infiacionarias, necessitando de constante monitoramento e
consequente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar o comportamento dos
dados nos anos subsequentes.

Hipótese:	 Fator de Determinaçao Valor Real Longo

i no exercicio
no exercIcio

divergencia ocorreu em virtude do indice reahzado do piano ser inferior que 0 projetado em 0,51%.

indice utilizado tende a ref]etir o impacto ca perda do poder de compra dos beneficios pagos peia Entidade esperado ao
igo do exercicio, segundo estudos de aderéncia realizados.

Conforme estudos do aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoçao do indice aqul inforrnado por se tratar de
estimativa media da inflaçäo de iongo prazo, periodo em qua variaçOes ponivais nas respectivas taxas são esperadas.

Importante registrar qua essa hipO se Oensive a variaç s inf /—.IN
 nãrias, necessitando de constante monitoramento e

Assinatura do Atuario:
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C

DEMONSTRAcAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	
PLANO DE BENEFICIOS: 119770002-741 REG/REPLANPREVIOENCLASCOAL 
MOTIVO: ENCERRaMENTO DE EXERCICIQ 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

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

o de FamIha de Pensionistas
que 7501 são casados na data da aposentadoria e esposa 4 (quatro) anos mais jovem.

• no

no

sobre divergöncia entre esperado e

houve divergencia entre 0 esperado e 0 ocorrido.

composiçao da famihia de pensionistas utihzada como hipttese espeiha a diferença de idade media entre Os assistidos
Lsados e Os seus respectivos conjuges esperada, segundo estudos de aderéncia realizados.

nforme estudos de aderOncia realizados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada por se tratar de estimativa
hzada na experiência observada na massa de participantes e assistidos do piano.

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

(Juanticlaoe esperada no

Quantidade ocorrida no

omentârio sobre divergència entre esperado e ocorrido: 	 -

divergência ocorreu em virtude do indice reahzado do indexador utihzado ter superado o projetado em 1,48%.

Justificativa da EFPC:

D indexador utikzado tende a refletir a inflação sobre Os beneuicios esperada ao longo do exercicio, segundo estudos de
aderência reaiizados.

forme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao do indexador aqui informado por se tratar
estimativa media da inf]açao para 0 exercicio seguinte, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxes são

ante registrar que essa hipotese e sensivei as variaçOes infiacionarias, necessitando de constante monitoramento e
uente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar 0 comportamento dos
nos anos subsequentes.

Hipótese:	 Sal Ben 1NSS
Valor: - 0,00

no exercicio seguinte:

no exerciclo encerrado
rnntãrio sobre divergência entre esperado e a

hotive divergência entre 0 esperado e o ocorrido.

percentual utilizado tende a refietir o aumento médio dos saiarios pagos peio INSS ao longo do tempo, segundo estudos
aderência realizados.

nforme estudos de aderência realizados, entendemos ser adequada a hipétese aqui informada por se tratar de estimativa
iongo prazo, bahzada na experiência observada na massa de assistidos do piano.

Assinatura do Atuário:
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C
3-DEMONSTRA

ENTIDADE: FUNCEF

PIANO DE BENEFICIOS: (19770002-74) REGIREPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

Hipótese:	 Projecao de Crescimento Real dos Beneficios do Piano
Valor: 1 0,00

Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 0,00
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:	 0,00
Comentario sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

Näo houve divergencia entre o esperado e 0 ocorrido.

percentual utihzado tende a refletir o aumento medic, dos salários de beneficios pagos pelo Piano ao longo do tempo,
gundo estudos de aderéncia realizados.

nforme estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada por se tratar de estimativa
longo prazo, bahzada na experlencia observada na massa de assistidos do Piano.

36tese:	 Taxa Real Anual de Juros

esperada no
ocorrida no

omentario sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergéncia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos investimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior a projetada
n 0,81%

taxa de juros utilizada tende a reuietir o retorno dos investimentos esperado para cada exercIcio ao iongo dos anos,
gundo estudos de aderencia e análises reahzadas pela area de investimentos da Fundação.
piniâo do atuário:

e estudos de aderéncia e anáiises reaiizadas peia area de investimentos ca Fundaçâo, entendemos ser adequada a
da taxa aqui informada por se tratar de estimative media de iongo prazo, cenârio em qua variaçUes pontuais fiGs
vos eventos são esperadas.

ante registrar que essa hipótese é sensivei as aiteraçoes nas ocorrências de retorno dos investimentos do piano ao
dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderencia
idos ou outro qua meihor representar a comportamento dos dados flog anos subsequentes.

Hipôtese:	 Tábua de Entrada em

esperada no exercicic
ocorrida no exercicio

10 sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

ia ocorreu em virtude da quantidade de aposentadorias por invalidez ocorridas no exercicio ter sido superior as
em 7 casos.

tabua utilizada tende a refletir a quantidade de ocorrencias de aposentadorias por invandez esperada para cada exercicio
iongç dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.
nião do atuârio:

forme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao da tabua aqui informada poise tratar de
nati'a media de longo prazo, cenário em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.

tante registrar que essa hipótese e sensivel as aiteraçOes nas ocorréncias de aposentadoria por invaiidez ao longo dos
necessitando de constante monitoramento e consequente reprocassamento dos testes de aderéncia realizados ou
que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

emais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa tãbua, entendemos que o acUmulo de ocorrências futures
novos eventos proporcionará a reahzaçao de testes corn mais registros, o que contribuira para uma maior consisténcia
; resultados.

Assinatura do Atuádo: 	
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, ENTIDADE: FLJWCEF
-:	

PL.ANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLANPREVIOENCJA LOaAL
MOTIVO: ENCERRAMENT0 DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçAC: 31/12)2011	 TIPO: COMPLETA

I Hipôtese:	 Tabua de Mortalidade de nválidos

esperada no exercicio seguinte:
ocorrida no exercicjo encerrado:

divergéncia ocorreu em virtude da quantidade de falecimentos de assistidos invâlidos ocorridos no exercIcio ter sido
lerior aos projetados em 53 casos.
stificativa da EFPC:

tábua utilizada tende a refletir a quantidade de ocorréncias de falecimentos de assistidos inváiidos esperados para cada
rcicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.

nforme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao da tábua aqui informada por se tratar de
imativa media de longo prazo, cenario em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
ortante registrar qua essa hipotese e sensivel as alteraçôes nas ocorrências de falecimentos de assistidos invandos ao

go dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderencia
ilizados ou outro qua meihor representar 0 comportamento dos dados nos anos subsequentes.
emais, muito embora estejamos recomendando a adoçao dessa tâbua, entendemos qua 0 acOmulo de ocorrências futuras
novos eventos proporcionara a realizaçao de testes cam mais registros, 0 que contribuira pare uma major consistencia
resuitados.

de Mortalidade

I no exercicio seguinte: 	 478,00
no exercicjo encerrado:	 376.00

sobre divergência entre esperado e ocorrido:
divergência ocorreu em virtude da quantidade de falecimentos de participantes e assistidos da popuiação geral ocorridos

no exercjcjo ter sido inferior aos projetados em 58 casos.
Justificativa da EFPC:

tabua utilizada tende a refletir a quantidade de ocorrencias de falecimentos de participantes e assistidos da populaçao
ral esperados pare cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.

nforme estudos de aderOncia realizados, entendemos ser adequada a adoçao ca tâbua aqui informada por se tratar de
imativa media de longo prazo, cenârio em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
ortante registrar qua essa hipOtese e sensivel as alteraçces nas ocorréncias de falecirnentos ca populaçao do piano ao

go dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderéncia
lizados ou outro qua meihor representaro comportamento dos dados nos anos subsequentes.
emais, muito embora estejamos recomendando a adocao dessa tábua, entendemos que 0 acUmulo de ocorréncias futuras
novos eventos proporcionara a realizaçao de testes cam mais registros, o que contribuirá para uma ma jor consisténcia
resultados.

HIPOTESES ATUARIAIS NAO UTIUZADAS NESTA DEMCNSTRAçA0
Hipótesede Entrada em Aposentadoria
Hipotese sobre (3eraçoes Futuras de Novos Entrados
Hipotese sobre RotatMdade (Percentual)
Projeçao do Crescimento Real de Salãrio
Tábua de Morbidez

BENEFICIOS

Assinatura do Atuario: 	 Q	
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLANPREUIDtNCM SOCLL
Motivo: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIC 	 DATA DA AvALIAcAO: 3111212011 	 11PO: COMPLETA

Assinatura do Atuario:
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C, DEMONSTRAçAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FLJNCEF

-:	
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REGIREPLANPonnotNeM SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC{CIO 	 DATA DA AvALIAcA0: 3111212011	 TIPO: COMPLETA

concedidos:
dade media dos assistidos: 	 0	 tusto do Ann	 Pt n_nfl

Assinatura do Atuário:
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':7 ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFiCIOS: 119770002-74) REG/REPLANPOEWOENCM SOCIAL

	MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 3111212011 	 11PO: COMPLETA

O'NflIL,iU Vt !-'LNSAU FOF< MORTE - SALDADO
de beneficios concedidos:	 7837	 Valor médio
I dos assistidos:	 66

Assinatura do Atuado:
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ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1 977.0002-74] REG/REPLAN

PREWOE*ICM Soon	 -
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCJCIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011	 TIPO: COMPLETA

Beneficio: BENEFICIO PROGRAMADO ANTECIPAUC) - SAl flAflfl
de beneficios concedidos: 	 0Valor médjo do
I dos assistidos:	 0	 I

Assinatura do Atuado:	 97	 \	 N	 Pagina	 30



C!.	 DEMONSTRACAo ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLANPREWDFNCJA SOCiAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçA0: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

SUI-'LtMENJAçAO DA AF
de beneficios concedidos:
i dos assistidos:	 0

Assinatura do Atuário: 	 Z44 j
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ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: 119770002-741 REG/REPLANflEflOENC1A SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçA0: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

Assinatura do Atuârio:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1 977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCFCIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

de beneficios cc
I dos assistidos:

Assinatura do Atuârio:
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C. 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-!	
PIANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLANPR Un IA LOCAL 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçA0: 31112/2011 	 TIPO: COMPLETA

SUPLEMENTAAO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE C(
de beneficios concedidos:0 frator médio do
d'os assistidos:	 0	 I

Assinatura do Atuário: 	
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Assinatura do Atuario:
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ENTIDADE: FUNCEF
- - '	 PLANO DE BENEF1CIOS: [19770002-74] HEG/REPLANPREVIOUICMSflQAL 

MOTIVO; ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIA4;A0: 31/1212011 	 TEPO: COMPLETA

ENEFICIOS ESTRUTURAOOS NO METODO DE FINANCIAMENTO AGREGADO
usto do Ano: 	 RS 0.00

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO 2- Saldado
usto Normal do Ano 	 R$ o,O



j7 ENTIDADE: FIJNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

PREVIOtPJCIA SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

PROVSOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

de Cobertura:

Assinatuth do Atuãrio:
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C	 DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

	

-:	
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REGIREPLANPREWOENCMSOa.t 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

FUNDO PREVIDENCIAL DE DESTINACAO E UT1LIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO

FONTE DOS RECURSOS

Data lnicio deVigéncia: 	 01/04/2012

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO
UUS (ULUS

Jecendo as diretrizes do Regulamento do REG/REPLAN, rnodandade saldada, onde
previsto 0 encerramento do financiamento dos benefIcios cobertos pelo respectivo
) de beneficios, foram definidos percentuais de contribuiçao exclusivamente para
no administrativo dos assistidos, incidentes sobre o total da foiha de beneficios.

3ário se observe que as fontes de custeio podem ser: reembolso da patrocinadora;
do dos investimentos; receitas administrativas; fundo administrativo; dotaçao
a doaçOes.

p custeio administrativo do piano é constituido por contribuiçao dos assistidos e da
atrocinadora, que está prevista no art. 109, inciso II, do regulamento do piano. Essa
ontribuiço é calculada sobre o valor do benefFcio saldado, paga de forma paritâria entre
ssistidos e patrocinadora.

Assinatur do Atuário: 	 4IJ
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, ENTIDADE: FUNCEF
-

PilE DENCL* LOCAL PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
WLoi MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIC 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

taxade custelo administrativo para o exerciclo de 2012 deve ser rnantida em 2% da
Iha de beneficios, cabendo a patrocinadora e aos assistidos contribuir corn 1% cada, vez
je as projeçOes atuariais elaboradas para o referido exercicio dernonstraram ser
ficiente para 0 custeio das despesas administrativas previstas e 0,10% sabre o RGPB.

FUNCEF real izou estudos para identificar os impactos, bern corno necessidade de
lequaçoes, relativos a Resoiução CGPC n o 29, que definlu os critérios e limites para
isteio das despesas administrativas pelas entidades fechadas de previdencia

laçâo das provisôes matemâticas:
provisUes rnatemâticas apuradas em 2011 tiverarn decréscirno de 2,60% quando camparadas corn
valores apresentados em 2010, atualizados. Esta vahaçãa se deve a extinçao do piano, jâ qua esté

icipais riscos atuariais:
principals riscos atuariais a que urn Piano se subrnete são aqueles decorrentes da não aderéncia
premissas e hipôteses atuariais e a EnconsistOncia da base cadastral utihzadas nos câiculos das

visöes maternáticas. Para rnitigar estes riscos, são elaborados testes de aderéncia sabre cada uma

para
s principals soiuçOes para o atingimento do equilibria do piano são:
) Acornpanharnento da aderéncia das hipóteses e prernissas atuarlais par meio de teste de hipôtese;
) A rentabilidade dos ativos do piano atingir a meta atuariai;
I) Piano de Custeio aplicado ser suticiente para cobrir as obrigaçOes;
k) A base cadastral refletir exatamente as caracteristicas da massa dos participantes e assistidos;

Assinatura do Atuãho:
\ 7	 \	
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ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [19770002-74) REG/REPLANPREVIOENCM LOCAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2011 	 11PO: COMPLETArt4so,

INFORMACOES CONSOLIDADAS

TOTAL DAS RESERVAS

usto Normal doAno	
F R$ 48.632.405.4

Assinatura do Atuádo:
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t-7 ENTIDADE: FUNCEF
'	 PIANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REpLANporvrntwca SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2011 	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

Assinatura do Atuário: 	 4
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PR WOENCLA LOCAL
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FONTE DOS RECURSOS

Assinatura do Atuádo: 	 D
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ENTIDADE; FIJNCEF
PLANO DE BENEFICIOS; [19770002-74) REG/REPLAN

PREI/TOENCL* SOcIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011	 TWO: COMPLETA-w

PARECER ATUARIAL DO PLANO
Qualidade da base cadastral;

i-base dos dados utilizados na reavaliaçao está posicionada em 30/11/2011 As informaçoes
trais foram submetidas a testes e criticas de consisténcia, e apás sofrerem as devidas modificaçOes,
consideradas satisfatórias.

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

Variaçao do resultado:
Piano de BenefEcios REG/REPLAN, gerou Superavit Técnico acumulado no valor de R$ 30..

osicionado em 31/12/2011, tendo sido influenciado pelas razOes abaixo relacionadas:
Performance dos investimentos;
Reversao do valor de R$ 428885.26616 do fundo para ajuste de taxa de juros ocorrida em

ezernbro/201 1.
Invoiuçao atuarial, 	 peio perth do grupo de participantes ativos e assistidos vinculados ao

Natureza do resuitado:
natureza do resulta

Soiuçoes para equacionamento de deficit:

Adequaçao dos métodos de financiamento:
metodos	 estao adequados ao piano de custeio e foram Os mesmos utihzados na

Outros fatos relevantes:
campo	 Ano" estâ consideradoas 	 no valor de

prernissas e hipOteses definidas neste DA, bern corno as metodoiogias de cãiculo aphcadas e os
uitados apurados, estao em conformidade com Os dispositivos regulamentares, corn a iegisiaçao em
or e corn as práticas atuariais nacional e internacionaimente aceitas, conforme atestado peia Deloitte
iche Tohmatsu Auditores Independentes.

portante destacar a necessidade de estudos continuos de aderéncia para teste das hipOteses
rnográficas, visando identificar, precipuamente, as tábuas biometricas que meihor se adéquem as
racteristicas da popuiaçao do Piano de Beneficios REG/REPLAN, vez que os resuitados da avahaçao
jariai são extremamente sensiveis as variaçOes das premissas utihzadas para Os cáicuios.

piano de beneficios está em extinçäo, por este motivo nao adotarnos a premissa de novos entrados e

Assinatura do Atuário:
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