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No último Informativo “Funpresp –
Participante”
agradecemos
a
confiança de cada um dos
servidores que fizeram a opção
por aderir a um dos planos de
benefícios
da
Fundação,
demonstrando compreensão da
importância e do compromisso
com o planejamento do seu futuro
e de sua família.
Parabenizamos a todos os nossos
participantes pelo pioneirismo.
Saibam que estão fazendo história
e tenham certeza de que
caminharemos lado-a-lado para
atender suas expectativas com
segurança e boa rentabilidade nos
investimentos.
Nosso
compromisso é com você e para
isso
primamos
pela
boa
governança.
Nesta edição trazemos, em linhas
gerais, uma matéria sobre a
revisão
das
políticas
de
investimentos
aprovada
pelo
Conselho
Deliberativo
da
Funpresp
para
o
período
2014/2018,
que
pode
ser
acessada na íntegra no site da
Fundação. Você vai ler a
entrevista com o participante
autopatrocinado Cláudio Farag,
que se desligou definitivamente da
AGU e se manteve no ExecPrev
como
autopatrocinado.
Mostramos também que ainda há
tempo de usufruir dos benefícios
de dedução fiscal do IRPF, caso
queira
fazer
um
aporte
extraordinário.
Temos grandes desafios pela
frente, sobretudo para informar e
orientar os servidores que ainda
não
compreenderam
a
importância
da
previdência
complementar após as mudanças
no RPPS. Estamos otimistas com
relação ao crescimento da
Funpresp em 2014 e você
participante é fundamental para
alcançarmos nosso objetivo. O
caminho a percorrer é longo e com
certeza estaremos juntos em cada
etapa. Desejo a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo de conquistas
e realizações. Boa leitura!
Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp

Entrevista

Editorial

O participante Cláudio Farag aderiu ao ExecPrev, em
maio desse ano, mesmo estando licenciado do cargo
de Procurador Federal da Advocacia Geral da União.
Por isso ingressou na Funpresp na condição de
autopatrocinado. Hoje, já desvinculado definitivamente
da AGU, recolhe sua contribuição por meio de boleto
bancário com base no salário participação da sua
última remuneração como servidor. Segundo ele,
aderir ao ExecPrev foi a forma de não perder o tempo de
contribuição no serviço público.
Como você conheceu a Funpresp?
Cláudio: Pela própria divulgação que foi feita do fundo, mesmo antes da regulamentação,
e porque eu trabalho com a área também, já tenho contato com a área previdenciária.
O que o levou a aderir à fundação?
Cláudio: Apesar de ter um cargo em que os salários são maiores, cargo de procurador
federal, eu já tinha ideia de sair do serviço público. Mas eu não queria sair do serviço
público perdendo meu tempo de contribuição, sem ter a possiblidade de aderir a um
fundo. Antes de aderir, estudei os planos de benefícios.
O que o levou a sair do serviço público?
Cláudio: Meus objetivos profissionais não estavam contemplados dentro do serviço
público. É interessante, quando todo mundo queria ser procurador, eu queria deixar de
ser. Estava no serviço público federal desde 1985, procurador desde 1997, na AGU.
Já conhecia algo sobre previdência complementar?
Cláudio: Sim, eu era procurador do INSS, meu mestrado tem a ver com a área. Já
tinha conhecimento por causa do cargo.
Você pesquisou sobre outros fundos de previdência antes de aderir à Funpresp?
Cláudio: Sim, eu conheço outros fundos. Acho que a Funpresp tem o fato do
patrocinador ser a União, o que eu acho que é a grande garantia das suas economias.
É o diferencial. Por outro lado, há um risco de ser a União, por conta da gerência
política na administração do fundo. Tem vantagens, mas também há risco, como todo
fundo de previdência. O maior risco seria ingerência política nas decisões técnicas,
quanto a segurança dos investimentos.
Você recomendaria um fundo de previdência complementar para os
servidores públicos federais?
Cláudio: Eu acho que a tendência dos servidores é essa, principalmente aqueles que
pensam em sair.
Qual sua expectativa com relação a sua aposentadoria na Funpresp?
Cláudio: O fato do patrocinador ser a União, faz com que o risco de não dar certo seja
menor. Isso vai depender do perfil dos investimentos que o fundo vai fazer, da
segurança e rentabilidade. Mas acredito que a Funpresp está dotada de bons técnicos,
todas as pessoas com quem conversei possuem excelente nível técnico, acho que a
fundação está começando bem. A previdência complementar, para o servidor público
com perfil conservador, é uma mudança de paradigma, porque o servidor tinha a
segurança de se aposentar com o valor integral.
Pelo fato da fundação ser nova, passou pela sua cabeça não aderir?
Cláudio: Não, porque eu acho que as escolhas foram bem feitas, não tive dúvida. A
Funpresp vai bem, vai depender do patrocinador não atrapalhar.

Conselho da Funpresp aprova a revisão da
Política de Investimentos para 2014/2018

Contribuição facultativa para dedução
de IRPF pode ser feita até 26/12

O Conselho Deliberativo da Funpresp, em reunião no dia 22
de novembro de 2013, aprovou as Políticas de Investimentos
dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos Federais
do Poder Executivo e do Legislativo para o período
2014-2018, atendendo ao disposto na Resolução CMN
3792/2009, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos
recursos garantidores dos planos administrados pelas
entidades de previdência complementar.
A Política de Investimentos foi elaborada pela Diretoria de
Investimentos e aprovada pela Diretoria Executiva, em 12 de
novembro de 2013, e atualiza aquela vigente para o período
2013-2017, incorporando as atualizações no cenário
macroeconômico e financeiro internacional e doméstico.
Segundo o documento aprovado, os recursos que compõem
as reservas dos participantes continuarão sendo aplicados
em sua maior parte em títulos públicos federais,
especialmente aqueles indexados à inflação. O objetivo é
minimizar os riscos e garantir melhor rentabilidade aos
recursos dos participantes, protegendo-os do efeito
inflacionário e buscando a obtenção da rentabilidade
adicional que esses títulos oferecem.
A nova Política trouxe algumas novidades buscando uma
maior diversificação dos investimentos. Se a política vigente
para 2013 previa a aplicação exclusiva em ativos de renda
fixa e de renda variável, a partir de 2014 novos tipos de
investimento devem fazer parte da carteira da Fundação.
Cabe destacar a previsão de alocação de recursos da
Reserva Acumulada do Participante e Reserva Acumulada
Suplementar em Investimentos Estruturados, tais como
Fundos de Investimento em Participações e Fundos de
Investimento Imobiliário, bem como em Operações de
Empréstimos para os participantes dos Planos. As Políticas
de Investimentos estão disponíveis, na integra no site da
Funpresp (www.funpresp.com.br).

Os participantes que ainda desejarem fazer contribuição
facultativa para efeito de dedução do IRPF têm até o dia 26
de dezembro como prazo limite para garantir que a
contribuição seja efetivada ainda neste exercício fiscal.
Devido à contribuição ser efetuada por boleto bancário
emitido pela Funpresp, é necessário um período mínimo para
a compensação pela rede bancária. A legislação tributária
permite a dedução da contribuição à Previdência
Complementar da base de cálculo do imposto, até o limite de
12% renda bruta anual.
A arrecadação facultativa pode ser feita, a partir de R$ 75,00,
no valor que o participante decidir. Para fazer uma
contribuição facultativa, o participante pode acessar o
formulário da contribuição facultativa disponível no site da
Funpresp no campo: Plano de benefícios > formulários. O
participante deve preencher, assinar, escanear e enviar para
a Gerência de Arrecadação e Cadastro da Fundação no
e-mail gercad@funpresp.com.br. Em seguida, receberá o
boleto bancário para recolhimento da contribuição.
O demonstrativo das contribuições facultativas será enviado
pela Fundação por carta registrada para os participantes até
o dia 28 de fevereiro de 2014. Os participantes que fazem
recolhimento mensal descontado na folha de pagamento vão
receber seu demonstrativo no próprio órgão para declaração
do IRPF.

Dez maiores Patrocinadores
Entre os órgãos que empossaram mais de 55 servidores,
dez se destacam em número de participantes ao plano
ExecPrev. Conheça as instituições que têm os maiores
percentuais de adesão:

Funpresp intensifica relacionamento
com servidores

Patrocinador

% Adesão

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS)

63,12%

Advocacia Geral da União (AGU)

59,49%

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC)

51,09%

Ministério da Fazenda (MF)

47,04%

Agência

Nacional de Aviação Civil
(ANAC)
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP)

Palestra realizada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em Dezembro/2013.

Ao longo de 2013 a Funpresp realizou várias ações em
parceria com as áreas de recursos humanos dos
patrocinadores. Realizamos 122 palestras para cerca de
8.300 servidores em todo o país.Essas ações se estenderam
a palestras e treinamentos aos servidores de RH. Foram 19
palestras da Funpresp e 9 workshops em conjunto com a
SEGEP/MPOG. Para fortalecer essa parceria em 2014,
nossa programação já está sendo elaborada. Os
patrocinadores que desejarem agendar nossa participação
em cursos de ambientação, posses coletivas, stand de
orientação ou mesmo em palestras específicas sobre
previdência complementar deve solicitar pelo email:
atendimento@funpresp.com.br
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45,83%
42,86%

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

40,83%

Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)

38,18%

Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT)

36,71%

Ministério da Saúde (MS)

35,39%

Funpresp recebe recursos de
portabilidade dos participantes

Curtas

A Funpresp encerrou o ano de 2013 com recursos na ordem de
300 mil reais oriundos de portabilidade de 15 participantes de
várias Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Os
aportes foram transferidos para as contas individuais dos
participantes e farão parte integralmente da Reserva Acumulada
Suplementar (RAS).
Para se utilizar do instituto da portabilidade basta requerer no
fundo de pensão anterior. Para isso, é necessário ter os dados
completos da Funpresp, o que pode ser solicitado pelo email:
atendimento@ funpresp.com.br

Contribuição do patrocinador
sobre 13º salário
Conforme o regulamento dos planos ExecPrev e
LegisPrev a contribuição do patrocinador deve incidir
sobre a parcela remuneratória do 13º salário. No
Executivo, a área de Recursos Humanos vai encontrar
campo próprio nos relatórios AM e BY da Folha de
Pagamento no Siapnet.

Recursos portados para a Funpresp pelos participantes em 2013

Valor do
Crédito (R$)

Entidades
CAFBEP - Caixa de Previdência e
Assistência aos Funcionários do
BANPARÁ

3.438,92

Fundação Forluminas de Seguridade
Social - FORLUZ

41.386,20

Fundação Previdenciária IBM

23.739,73

Instituto Infraero de
Social - INFRAPREV

36.242,21

Para fazer contribuição facultativa
mensal

PETROS - Fundação Petrobrás de
Seguridade Social

21.544,14

POSTALIS - Instituto de seguridade
Social dos Correios e telégrafos

85.466,41

O Participante que desejar fazer contribuição mensal
facultativa deve acessar o formulário da contribuição
facultativa disponível no site da Funpresp, para o
ExecPrev no link: http://bit.ly/funpresp_requer e para o
LegisPrev no link: http://bit.ly/funpresp_legis1
O participante deve preencher, assinar, escanear e enviar
para a Gerência de Arrecadação e Cadastro da Fundação
no e-mail gercad@funpresp.com.br. Em seguida,
receberá o boleto bancário para recolhimento da
contribuição.

PREVDATA- Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev

23.168,24

Novas adesões

PREVI - Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil

30.801,67

FAECES – Fundação Assistência dos
Empregados da Cesan

31.720,93

Prevunisul – Sociedade de Previdência
Complementar

4.776,99

Total

Seguridade

O Diretor Presidente da Funpresp e Auditor Fiscal da
Receita Federal, Ricardo Pena, fez adesão à Funpresp.
Também fez sua adesão Renata Holanda, coordenadora
de Regime de Previdência dos Servidores/ MP/CG .

302.285,44

* Foram realizadas mais de uma portabilidade de alguns fundos de pensão.

Desejamos a todos os participantes um Feliz Natal.
Que o ano de 2014 seja de realizações e conquistas com a certeza de que
iniciamos uma longa jornada baseada no companheirismo, na
solidariedade e no compromisso com os servidores públicos federais do
país.

Boas Festas!
Expediente:
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