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Editorial

Nesta edição do “Informativo
Funpresp
–
Participante”
trazemos uma matéria de
grande
interesse
sobre
dedução do imposto no ajuste
anual do Imposto de Renda
Pessoa Física. Até 30 de
dezembro é possível realizar
contribuições facultativas para
efeito de dedução. Com isso o
participante tem parte dos
recursos investidos no seu
plano deduzido do IRPF a
pagar. É importante que cada
um faça seus cálculos para
usufruir do benefício fiscal de
acordo com as possibilidades
legais.
Uma novidade para todos é a
nova versão do simulador de
adesão aos planos administrados
pela Funpresp, disponível
desde o dia 22/11 no nosso site.
Nela, há novas funcionalidades
que permitem projeções com
parâmetros
diferenciados,
inclusive com a escolha de
percentuais de rentabilidade e
idade para a aposentadoria.
Em destaque, o participante
Eric Dias nos brinda com uma
entrevista muito interessante.
Ele solicitou portabilidade dos
seus recursos do plano de
benefícios da Previ, fundo de
pensão do Banco do Brasil
para a Funpresp e conta como
tomou
essa
decisão.
Parabenizamos o Eric e
agradecemos a ele e a outros
10 participantes que tomaram
a mesma decisão. É uma
demonstração clara de que
confiam e apostam na Funpresp
como gestora de sua previdência
complementar. Tenham certeza
de que nosso compromisso é
sempre buscar a melhor
rentabilidade para os recursos,
de forma a garantir uma
aposentadoria
tranquila e
proteção previdenciária para
todos.
Boa leitura!

Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp

Participante pode reduzir IRPF com contribuição
facultativa esporádica
Os participantes do ExecPrev e do LegisPrev podem planejar contribuições adicionais
(facultativa e esporádica) até o dia 30/12/2013 para serem deduzidas no ajuste anual
do IRPF. 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.
Com isso, o participante pagará menos imposto de renda e parte do que seria repassado
ao Leão aumentará a poupança previdenciária e o benefício futuro. 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 deve preencher 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.
A conta é relativamente simples e deve ser feita individualmente para aproveitar
melhor o incentivo fiscal e aumentar a reserva individual previdenciária. É preciso
somar os rendimentos tributáveis (remuneração, aposentadoria, etc), calcular 12% e
subtrair o que já foi contribuído mensalmente para a Funpresp. Com isso, o valor
máximo de contribuição à previdência complementar para efeito de dedução será calculado
e o participante pode aportar a diferença entre o que contribuiu e o valor máximo
usufruindo do benefício fiscal do imposto de renda. Se o participante teve outros
rendimentos tributáveis, o ideal é montar o cálculo mais detalhado, mês a mês.

Simulação da Dedução Fiscal da Contribuição Previdenciária
Remuneração Mensal R$ 10.000,00
Anual
Renda Bruta - (A)

130.000,00

Teto INSS - (B) *

54.067,00

Contribuição RPPS - (C)

5.947,37

Salário de Participação Funpresp - (D = A-B)
Contribuição Funpresp - (E = 8,5% x D)
Limite Benefício Fiscal - (F = 12% x A)

75.933,00
6.454,31
15.600,00

Base Incidência IRPF - (G = A-C-E)
Contribuição Facultativa Adicional p/atingir o limite
do benefício fiscal - (H = F - E)

117.598,33

Nova Base Incidência IRPF - (I = A-C-E-H)

108.452,63

Economia do IRPF destinado à Funpresp

2.515,07

9.145,70

* 13 x teto do INSS de R$ 4.159,00

!

Atenção
O participante deve encaminhar o requerimento da contribuição facultativa
por email – não se esquecer de assinar - para que a Funpresp encaminhe o
boleto bancário. Posteriormente, esse requerimento deverá ser entregue
na área de Recursos Humanos de seu Órgão para arquivamento na pasta funcional.
Os aportes devem ser feitos até o dia 30/12. O participante deve encaminhar
a solicitação do boleto bancário antes de data limite para pagamento.

Entrevista

A Funpresp entrevistou o servidor do Ministério da Saúde
(MS), Eric Lisboa Codo Dias, de 28 anos. Ele ingressou no
MS como Analista Técnico de Políticas Sociais em julho
desse ano e em agosto fez adesão ao ExecPrev. O
ex-funcionário do Banco do Brasil era participante do
Fundo de Pensão Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (PREVI). No mês passado, ele solicitou a
portabilidade da sua reserva da PREVI para a Funpresp.
Eric pretende continuar no serviço público até sua aposentadoria.
Por que você resolveu
fazer a portabilidade
para a Funpresp?
Eric: Principalmente pelo
benefício fiscal. Se eu não
fizesse a portabilidade, a
outra opção seria resgatar o
dinheiro, e assim, precisaria
pagar imposto, em torno de
27,5 %. Fiz a portabilidade pensando no futuro.
Pelo fato da Funpresp ser recente, você teve algum
receio em aderir ao plano?
Eric: Tive receio principalmente porque, desde 2008, o
sistema financeiro tem sido muito instável. Tive receio
quanto à gestão dos recursos. Mas vi onde os recursos
estão aportados e fiquei tranquilo, estão bem aplicados.
Principalmente pela maior parte estar em Nota do Tesouro
Nacional Série B (NTN-B), pois acho que é o mais adequado
para um fundo de previdência complementar alocar o recurso
(NTN-B é o título que garante a rentabilidade superior à
inflação).
Qual é a sua expectativa em relação ao seu investimento
na Funpresp?
Eric: A expectativa é que a gestão dos recursos me possibilite
uma boa remuneração dos meus aportes até minha
aposentadoria, e me permitam manter o padrão de vida ao
me aposentar.
Para você, qual é a principal vantagem da Funpresp em
relação aos outros fundos de previdência complementar?
Eric: Em geral, a principal vantagem que enxerguei foi a
questão do órgão em que trabalho fazer um aporte no
mesmo valor que o meu. Isso é um diferencial que pesa
muito em favor da Funpresp.

> Saiba mais:
O Instituto da portabilidade pode ser utilizado por qualquer
participante da Funpresp, basta requerer ao fundo de
pensão da qual fazia parte anteriormente. Os recursos
investidos em planos de previdência privados, oferecidos
pela rede bancária e seguradoras, também podem ser portados
para a Funpresp. Muitos servidores tem se utilizado da
portabilidade para sair das taxas elevadas de administração
normalmente cobradas pelos chamados PGBL. Para isso,
é necessário ter os dados completos da Funpresp, que
podem ser solicitados pelo email: gercad@ funpresp.com.br.
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Recursos portados para a Funpresp
são alocados na reserva individual
integralmente
A Funpresp recebeu 11 de portabilidades, desde
setembro/2013, que somaram a quantia R$ 265 mil.
Os recursos portados para a Fundação são alocados
integralmente na Reserva Acumulada Suplementar
(RAS) do participante e sobre eles não incide
qualquer tipo de taxação. Foram recebidas reservas
das seguintes entidades: Fundações PREVDATA Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev;
Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários
do BANPARÁ (CAFBEP); Fundação Previdenciária
IBM; Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (PREVI); Instituto Infraero de
Seguridade Social (INFRAPREV); Fundação
Forluminas de Seguridade Social (FORLUZ); Instituto
de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
(POSTALIS) e Fundação Petrobrás de Seguridade
Social (Petros).

Prorrogado prazo de inscrição
para concurso da Funpresp
O prazo para as inscrições do Processo Seletivo
Simplificado da Funpresp foi prorrogado para o dia
20 de dezembro deste ano. Com a mudança, a
data provável para a realização das provas será 19
de janeiro de 2014. A contratação por tempo
determinado será para 40 profissionais de nível
superior e médio com salários de R$ 4.675,00 e
R$ 2.745,00, respectivamente.
O processo seletivo simplificado destina-se a
selecionar profissionais para desempenhar
atividades administrativas e técnicas especializadas,
no quantitativo de 27 para nível superior e 13 para
nível médio, em diversas áreas de atuação. Todas
as vagas são para Brasília nas áreas de Auditoria,
Comunicação, Contabilidade e Finanças, Gestão
de Pessoas, Governança, Investimentos, Jurídico,
Patrimônio e Logística, Relacionamento/Atendimento,
Seguridade (Atuária e Benefícios), Seguridade
(Arrecadação e Cadastro), Tecnologia da Informação
– Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação –
Processos de TI, Tecnologia da Informação –
Suporte. O cargo de nível médio é de assistente
administrativo. As inscrições podem ser realizadas
no site do Instituto Americano de Desenvolvimento
- IADES (www.iades.com.br).
O processo seletivo simplificado, para os cargos de
nível médio, será realizado em uma etapa constituída
de prova objetiva. Para os empregos de nível superior,
será realizado em uma etapa composta por três
fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação
de experiência profissional.

Dez maiores Patrocinadores

Simulador de adesão da Funpresp
é aperfeiçoado para permitir vários
tipos de projeção
A nova versão do simulador de adesão ao ExecPrev e ao
LegisPrev já está disponível no site da Fundação. Uma das
principais novidades é que o servidor poderá escolher taxas
diferentes de rentabilidade para obter o resultado da simulação.
Também é possível alterar a idade para recebimento do benefício
Funpresp independente das regras do RPPS. A simulação para
participante alternativo com vencimentos superiores ao teto do
RGPS, além de apresentação dos valores acumulados estimados
nas contas Reserva Acumulada do Participante (RAP) e Reserva
Acumulada Suplementar (RAS) também foram agregadas à
nova ferramenta.
Para verificar a renda bruta projetada, é possível escolher entre os
percentuais de rentabilidade de 3%, 4% e 5% (mais conservadores)
ou de 6% e 7% ao ano. O simulador efetuará os cálculos a partir
deste e de outros parâmetros como tempo de contribuição, idade
de ingresso no serviço público federal e da percepção da aposentadoria
e vínculo funcional. Aqueles que foram empossados no Executivo
a partir de 04/02/13 e recebem remuneração acima de
R$ 4.159,00 (teto do INSS), são classificados como participantes
ativos normais do ExecPrev. Já os servidores do Legislativo têm
essa data limite em 07/05 deste ano. Nestes dois casos, a simulação
leva em consideração a contribuição do patrocinador, de um para
um, na conta individual do participante.
Participante Alternativo – o simulador também atende a demanda
do servidor que entrou em exercício antes da criação dos planos
da Funpresp ou daqueles que recebem abaixo do teto do INSS e
que desejem verificar a projeção da adesão como ativo alternativo.
Os valores acumulados são apresentados na coluna RAS. Em
outra coluna é mostrada a renda mensal projetada.

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

55
de
as
de

Patrocinador

% Adesão

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS)

58,33%

Advocacia Geral da União (AGU)

56,94%

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC)

46,74%

Ministério da Fazenda (MF)

46,26%

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

44,53%

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

43,30%

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP)

41,18%

Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)

35,09%

Ministério da Saúde (MS)

32,59%

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

27,88%

Funpresp intensifica relacionamento
com servidores

Como fazer – para ver o resultado do valor projetado do benefício,
basta digitar o CPF, sexo, data de nascimento e remuneração. Há
opção de escolha para a rentabilidade e idade diferenciada
de aposentadoria.

Agenda Palestras Funpresp
27/11/2013

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Brasília/DF

27/11/2013

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia/MG

28/11/2013

Secretaria de Relações Institucionais (SRI) / INSS

São Paulo/SP

06/12/2013

Universidade Federal de Pelotas

Pelotas/RS

10/12/2013

Universidade Federal de Viçosa

Viçosa/MG

11/12/2013

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Campo Grande/MS

19/12/2013

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Manaus/AM

Expediente:
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O Stand da Funpresp para orientação e informação
sobre o Plano ExecPrev esteve presente nos
últimos dias no DNIT, MS,MPS, MCTI, SUDECO,
CAPES, ANAC, ANP e Tesouro Nacional. A
estratégia continua na primeira quinzena de
dezembro com programação para a ANTT e INPA
(AM).
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