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Editorial

É com satisfação que encaminhamos este primeiro informativo aos
participantes dos planos de previdência complementar da
Funpresp-Exe. A Fundação completou seis meses no último dia 04
de agosto e, mesmo ainda em fase de estruturação, já obteve
inúmeros avanços.
Com destaque para a aprovação pelo
Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe das diretrizes para a
política de investimentos em curso.
Em maio, nossa equipe, então composta por 12 trabalhadores,
realizou o seu primeiro planejamento estratégico tendo como
horizonte a consolidação da Funpresp, com boas práticas de
governança e transparência.
Nesse momento uma das nossas prioridades é concluir o
desenvolvimento da área de acesso restrito no site da Funpresp,
para acompanhamento do seu plano, emissão de extrato e
certificado digital de adesão. Com esses instrumentos você estará
sempre bem informado sobre a sua poupança previdenciária,
inclusive sobre as contribuições do seu patrocinador e os
rendimentos do seu plano. A perspectiva é a de que já esteja
disponível em meados de setembro.
Com o envio mensal deste informativo e com outras ações,
esperamos cumprir o nosso compromisso de mantê-lo sempre
informado.

Ricardo Pena
Diretor-presidente da Funpresp-Exe

Conhecendo a Funpresp

Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo (CD) da Funpresp-Exe é o órgão máximo
de governança da Fundação, responsável pela definição da política
geral de administração da entidade e seus planos de benefícios. A
sua composição é paritária com a representação de três
representantes dos participantes/assistidos e três dos
patrocinadores e igual número de suplentes. Como a Funpresp foi
criada este ano, os atuais membros do CD foram indicados para
mandato provisório de dois anos, como estabelece o estatuto da
fundação. Os próximos conselheiros representantes dos
participantes serão escolhidos por processo eleitoral.
A secretária executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Eva Chiavon é a presidente do CD da Funpresp. O
conselheiro Walter Ribeiro Valente Júnior, Assessor Técnico do
Senado, representa o Poder Legislativo uma vez que a fundação
além do ExecPrev, administra o Plano LegisPrev dos servidores do
Legislativo e do Tribunal de Contas da União (TCU). Fazem parte
do CD, Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Ministério
da Previdência Social; Fernando Luiz Albuquerque Faria,
Advogado Geral da União substituto, além do secretário executivo
interino do Ministério da Fazenda, Dyogo Henrique de Oliveira e
Gilson Alceu Bittencourt, secretário executivo interino da Casa Civil
da Presidência da República. Para assessorar o Conselho
Deliberativo há os comitês do ExecPrev e LegisPrev, além do
comitê de Auditoria Interna. Os comitês do ExcecPrev e do
LegisPrev são compostos paritariamente por seis membros
representantes dos patrocinadores e dos participantes/assistidos
dos respectivos planos, que serão eleitos juntos com os
conselheiros que comporão o CD.

Participante
Funpresp Responde
Essa coluna responderá dúvidas dos participantes.
Caso queira enviar alguma pergunta, encaminhar
para ascom@funpresp.com.br

Solicito orientações sobre os procedimentos a
serem adotados para efetuar portabilidade de
recursos para o FUNPRESP. Os recursos são
oriundos da Fundação Banrisul de Seguridade
Social, entidade de previdência complementar
fechada, da qual eu participava em função de
vínculo anterior com o Banrisul. Obrigado pela
atenção! Alexandre Marcadenti Cavallin Receita Federa/MF(RS)

Resposta:
Para efetuar a portabilidade do recurso financeiro
acumulado em outro plano de caráter
previdenciário para a Funpresp, o participante
deverá procurar a entidade administradora do
plano de origem e requerer a portabilidade. É
importante verificar o regulamento do plano de
origem, seja ele de entidade fechada ou aberta,
para conhecer as regras antes da migração.
Para efetivar a portabilidade, de acordo com a
legislação, é necessário que o participante tenha
em mãos os dados Funpresp para repassar para
a entidade administradora do plano de origem.
Os dados devem ser solicitados pelo e-mail
atendimento@funpresp.com.br

Investimentos com
segurança

Seguindo as diretrizes da política de investimentos
aprovada pelo CD da Funpresp, os recursos dos
planos de benefícios geridos pela entidade estão
aplicados no Banco do Brasil e na Caixa
Econômica Federal, na proporção de 50% do
montante em cada banco. A opção é por
investimentos de longo prazo que tendem a
oferecer maior rentabilidade, em detrimento de
menor liquidez. A maior parte dos recursos
investidos nos dois bancos foi alocada nesse
momento para compra de títulos públicos federais
de longo prazo que, no atual cenário econômico,
trata-se de uma aplicação que proporciona maior
segurança com baixo risco. A política de
investimentos
está
disponível
no
site:
www.funpresp.com.br
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Participante

Informativo
Funpresp se estrutura para o futuro
Nos seis meses de criação da Funpresp, muitas ações foram feitas
visando a consolidação da entidade. Após a posse dos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva, foram
aprovados o Plano de Gestão Administrativa (PGA) e o Orçamento 2013.
Além disso, os planos de benefícios do Poder Executivo (04/02/13) e do
Poder Legislativo (07/05/13) foram aprovados pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementa-Previc. Também foram firmados
os convênios com os patrocinadores do Executivo, do Legislativo Federal
e TCU. Foram aprovadas pelo CD as Políticas de Investimentos dos
Planos Executivo e Legislativo Federal. A Diretoria Executiva da
Funpresp vem participando de eventos visando a divulgação da
Fundação, do ExecPrev e do LegisPrev. Até julho cerca de 5 mil pessoas,
entre novos servidores e gestores de Recursos Humanos, participaram
de palestras, seminários, workshops, cursos de ambientação e posses
coletivas.

Conheça a Diretoria de
Administração
Eugenia Bossi Fraga, diretora de administração da
Funpresp é graduada em Ciências Contábeis e fez
mestrado em Gestão de Políticas Sociais na Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro (MG). Foi
secretária-adjunta de Avaliação e Gestão da Informação, do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e
secretária Municipal Adjunta de Administração e Recursos
Humanos em Belo Horizonte-MG.

- Como a Funpresp está organizada
administrativamente?
Trabalhamos para colocar em prática o plano de trabalho
2013/2014, finalizado em maio deste ano. Este plano norteia
as atividades para estruturação da Funpresp e foi baseado
em cinco eixos: institucional, investimentos, seguridade,
comunicação e administrativo.
Temos que nos estruturar de forma compatível com as
necessidades de uma instituição do porte da Funpresp,
vislumbrando um horizonte mínimo de cinco anos,
considerando os investimentos que serão feitos em
infraestrutura de rede física e lógica, além dos
equipamentos de TI para melhor atender os participantes.

Curtas

Maior Adesão

Sete patrocinadores, de um total de 65, que
receberam mais de 50 novos servidores desde a
criação da Funpresp,
se destacaram com os
melhores percentuais de adesão ao ExecPrev. São
eles: Universidade Federal de Juiz de Fora, Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Advocacia-Geral da União, Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, Agência Nacional de
Aviação Civil, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná e Ministério da Fazenda.

Em Sede Própria

Desde o dia 22 julho a Funpresp está de endereço
novo: SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 203/204 - Ed
Corporate Financial Center. Instalada no centro de
Brasília, próximo à Esplanada dos Ministérios, a sede
está sendo estruturada para fazer atendimento
presencial aos participantes do ExecPrev e do
LegisPrev. De janeiro a 21 de julho a entidade
funcionou na Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP.

Aviso

Desde o dia 1° de agosto, o site e os endereços de
e-mail da funpresp podem ser acessados sem o
“-exe” no final. O novo caminho para o site é
www.funpresp.com.br. Todas as postagens de email
e tentativas de acesso ao site pelo endereço antigo
serão redirecionadas.

Agenda palestras FUNPRESP
05/08 - Arquivo Nacional - Rio de Janeiro/RJ
06/08 - MDS - Brasília/DF

- Como será a contratação do pessoal?

12/08 - Ministério de Planejamento - Brasília/DF

A Funpresp é uma fundação privada de natureza pública e
está submetida à Lei de licitações e à realização de concurso
público, que será realizado em breve. Atualmente, os
servidores são cedidos pelos patrocinadores do plano e
selecionados por critérios técnicos.

Central de atendimento: 0800 282 6794

Diretor-presidente Ricardo Pena entrega certificado de
participante à servidor da Previc no lançamento do Exec-Prev.

20/08 - UFSCAR - São Carlos/SP
26/08 - Receita Federal - Manaus/AM
26/08 - Ministério do Planejamento - Brasília/DF
29/08 - Instituto Federal Catarinense - Camboriú/SC
30/08 - Instituto Federal Catarinense - Rio do Sul/SC

atendimento@funpresp.com.br

www.funpresp.com.br

Expediente:
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo
SCN Quadra 02 Bloco A Salas 203/204 – Ed. Corporate Financial Center – Brasilia/DF – CEP 70712-900
Diretor Presidente - Ricardo Pena, Diretora de Administração - Eugênia Bossi Fraga, Diretor de Investimentos – Lício da Costa Raimundo, Diretor de Seguridade (interino) – Ricardo Pena
Jornalista Responsável - Fátima Gomes – Reg. 480/03

