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Editorial
Os participantes têm até o dia 30 de
abril para fazer a declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física. Neste
informativo Funpresp-participante você
tem todas as informações para declarar
as contribuições aos planos de
benefícios da Entidade e usufruir do
benefício fiscal.
Outra notícia importante é sobre a posse
dos
membros
dos
Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Funpresp que, a
partir das eleições dos representantes
dos participantes ocorrida em outubro
passado, passa a ter composição
paritária. Os Conselhos já realizaram a
primeira reunião, quando analisaram e
aprovaram
os
demonstrativos
contábeis, financeiros e atuariais da
Entidade.
Convidamos você a conhecer o Prever,
o Programa de Educação Financeira e
Previdenciária da Funpresp lançado no
dia 11 de março, dentro da
programação da 2ª Semana Nacional
de Educação Financeira. Neste dia,
também lançamos o Guia do
Patrocinador, importante instrumento
para orientação e informação destinado
aos servidores que trabalham na área
de
gestão
de
pessoas
dos
patrocinadores, sobretudo àqueles que
lidam diretamente com a previdência do
servidor.
Para esse público também temos
agendada uma série de workshops
regionais realizados em conjunto com o
Ministério do Planejamento. O objetivo é
capacitar os setores de Recursos
Humanos
sobre
a
previdência
complementar de forma a melhorar a
informação a ser repassada aos
servidores, assim como os processos
de efetivação das adesões aos planos
de benefícios da Funpresp.
Boa Leitura!

Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp

Investimentos da Funpresp estão concentrados em Títulos
Púbicos Federais
A carteira de investimentos dos planos administrados pela Funpresp é bastante
conservadora. Atualmente, 95% dela é composta por títulos públicos federais de
emissão do Tesouro Nacional, sendo que 61% são em títulos públicos remunerados
pela inflação – IPCA – mais uma taxa real de juros próxima a 6% ao ano. O restante
dos recursos, aproximadamente 5%, estão aplicados em títulos privados de baixo
risco de crédito de emissão de instituições financeiras brasileiras de grande porte.
Até fevereiro deste ano possuíamos uma parcela dos recursos aplicados em ações de
empresas que compõem o índice de mercado denominado IBrX-100. Mas, para
mitigar a volatilidade de mercado gerada por fatores conjunturais domésticos e
externos, a Funpresp-Exe adotou uma posição conservadora e zerou,
temporariamente, a sua exposição em renda variável.
A Política de Investimentos dos planos de benefícios da Funpresp-Exe para 2015,
disponível no site da Fundação, trabalha com cenário de maior flutuação nos preços
dos ativos nacionais e internacionais, com base na expectativa de elevação dos juros
norte-americanos. Dessa forma, a alocação prevista na da Política prevê limites de
investimentos mais restritivos do que as regras prudenciais estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução 3.792/2009.
O objetivo é manter a maior parte da alocação em títulos públicos federais,
especialmente aqueles indexados a índices de preços, e uma parcela menor em
renda variável e títulos privados de baixo risco, mantendo a diversificação dos
investimentos, em coerência com o perfil de longo prazo das obrigações com
pagamentos futuros de aposentadorias e pensões dos Planos administrados pela
Funpresp-Exe e as melhores práticas em gestão de recursos previdenciários.

Funpresp lança Programa Prever e Guia do Patrocinador
A Funpresp lançou o “Programa de Educação
Financeira e Previdenciária da Funpresp-Exe –
Prever” durante a 2ª Semana Nacional de
Educação Financeira (Enef), que aconteceu nos
dias 9 a 15 de março, em todo o País. O Prever tem
o objetivo de responder de forma lúdica as
principais dúvidas dos servidores públicos
federais, participantes, assistidos e patrocinadores
da Fundação com informações e orientações sobre
a Funpresp e os Planos de Benefícios
previdenciários ExecPrev e LegisPrev. Durante a
cerimônia, foi divulgado também o Guia do
Patrocinador, que tem como objetivo auxiliar os
gestores de pessoas/RH nos mais variados temas.
Durante o evento Ricardo Pena,
diretor presidente da Fundação,
afirmou que o conceito da
educação
financeira
e
previdenciária está mudando
lentamente e ainda precisa ser
esclarecido. “Estamos regando as
sementes hoje para colher os
frutos de proteção no futuro”,
ressaltou. O Prever e o Guia
podem ser visualizados na página
da
Fundação
www.funpresp.com.br.

Funpresp-Exe empossa novos Conselheiros e
já realiza primeira reunião
O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo realizaram a
primeira reunião ordinária após a nomeação e a posse dos
membros. O encontro objetivou avaliar as contas de 2014 da
Funpresp-Exe, cumprindo assim as disposições legais,
regulamentares e estatutárias. A reunião do Conselho Fiscal
ocorreu no dia 20/03. Já a do Conselho Deliberativo, no dia
23/03. Ambas contaram com a presença dos membros
titulares, suplentes, auditores independentes e Diretoria
Executiva da Fundação.
Com base no parecer do Conselho Fiscal e no parecer do
auditor independente, o Conselho Deliberativo aprovou as
demonstrações contábeis, atuariais, financeira e de benefícios
e o Relatório Anual de Informações da Fundação, relativos ao
exercício de 2014. Os exames dos documentos foram
complementados por informações e esclarecimentos prestados
pela Diretoria Executiva, pelos técnicos da Funpresp-Exe e pela
auditoria independente.
Os Conselhos Deliberativo e Fiscal contam com dez membros
titulares, além de seus respectivos suplentes, sendo, seis no
Deliberativo e quatro no Conselho Fiscal. A nomeação ocorreu
por decreto presidencial em 12/03 e a posse no dia 16/03. Os
membros têm responsabilidade paritária, ou seja, representam
tanto os participantes e assistidos quanto os patrocinadores.
Para representar os participantes, a Entidade realizou em 2014
o primeiro pleito Eleitoral, quando a chapa 3 (Gestão e
Transparência) foi eleita para assumir os Conselhos
Deliberativo e Fiscal. A representação dos patrocinadores foi
indicada pelos próprios Patrocinadores.
Na ocasião da posse, Marcelo Levy Perrucci, membro titular,
presidente e representante dos participantes no Conselho
Fiscal, afirmou que os conselheiros buscarão a melhor
governança, zelando pelo investimento de todos. “Nosso
trabalho será importante para garantir o crescimento do Fundo.
Queremos garantir uma aposentadoria plena daqui a 30 anos
de contribuição”.

1ª Reunião Conselho Deliberativo - 26/03/2015

Conheça os membros:
Conselho Deliberativo
Representantes dos Patrocinadores:
1.Dyogo Henrique de Oliveira (Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão), Presidente
Suplente: Esteves Pedro Colnago Junior (Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão)
2.Manuel Augusto Alves Silva (Ministério da Fazenda)
Suplente: Marcelo de Siqueira Freitas (Ministério da Previdência
Social)
3.Diogo de Sant´Ana (Casa Civil da Presidência da República)
Suplente: Rodrigo Martins Brum (Senado Federal)

Representantes dos Participantes
1.André Nunes (Universidade de Brasília)
Suplente: Jairo Alfredo Genz Bolter (Universidade Federal do
Pampa)
2.Thiago Feran Freitas Araújo (Agência Nacional de Aviação Civil)
Suplente: Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e Lima (Banco
Central do Brasil)
3.Daniel Pulino (Advocacia Geral da União)
Suplente: Geraldo Pereira da Silva Filho (Controladoria Geral da
União)

Conselho Fiscal
Representantes dos Participantes
1.Marcelo Levy Perrucci – Presidente (Controladoria Geral da União)
Suplente: Leonardo Formiga Larrossa (Controladoria Geral da
União)
2.José Márcio Ribeiro da Costa (Câmara dos Deputados)
Suplente: Eduardo Toledo da Silva (Ministério da Fazenda)

Representantes dos Patrocinadores
Carlos Roberto Caixeta (Tribunal de Contas da União)
Suplente: George Alberto de Aguiar Soares (Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão)
1ª Reunião Conselho Fiscal - 20/03/2015

Gustavo Alves Tillmann (Ministério da Fazenda)
Suplente: Esther Dweck (Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão)

Curtas
Cadastro
É importante manter o cadastro atualizado junto à Funpresp.
Quaisquer alterações em telefone, endereço ou email devem
ser encaminhadas à Fundação para endereço eletrônico
gearc@funpresp.com.br.

Contribuições à Funpresp
declaradas no IRPF 2015

devem

ser

Os participantes da Funpresp devem ficar atentos ao prazo de
declaração das contribuições à Previdência Complementar no
Imposto de Renda Pessoa Física da Receita Federal 2015, uma
vez que a data limite é o dia 30 de abril. Os participantes dos
planos ExecPrev e LegisPrev receberam os demonstrativos das
contribuições por meio dos patrocinadores. Já os participantes
que fizeram aportes extraordinários receberam da Funpresp o
Comprovante de Recolhimento de Contribuição por via postal,
encaminhado para o endereço residencial.
A Declaração do IRPF deve ser feita no código 37, módulo
“Pagamentos Efetuados”.

CNPJ: 17.312.597/0001-02
Razão Social: Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe)
Os dados são os mesmos tanto para participantes do Poder
Executivo quanto do Poder Legislativo. É importante que todos
os participantes mantenham seu cadastro atualizado junto à
Funpresp. As alterações devem ser enviadas para a Gerência de
Arrecadação e Cadastro, para o e-mail gearc@funpresp.com.br

Quinze maiores Patrocinadores
Entre os órgãos que empossaram mais de 50 servidores, dez
se destacam em número de participantes ao plano ExecPrev.
Conheça as instituições que têm os maiores percentuais de
adesão à Funpresp:
15 MAIORES % DE ADESÕES, POR PATROCINADORES (Base SIAPE de 19mar15)
PATROCINADORES
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO
MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMB FOME
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
MINIST.DO DESENV.INDUST.E COMER.EXTERIOR
BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
MINISTERIO DA FAZENDA
FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR
SUP.DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Fonte: CGDMS/SEGEP/MP
Elaboração: Funpresp-Exe
Expediente:

Ingressos Adesões % Adesões
58
55
94,8%
87
74
85,1%
183
152
83,1%
267
207
77,5%
137
105
76,6%
249
190
76,3%
79
59
74,7%
82
56
68,3%
82
55
67,1%
1433
953
66,5%
139
91
65,5%
60
39
65,0%
54
35
64,8%
129
82
63,6%
306
187
61,1%

Redes Sociais
Utilize também a rede social para entrar em contato com a
Funpresp. Curta a página da Fundação no Facebook
(facebook.com/funprespexe) e twiter (twitter.com/funpresp) e
mantenha-se atualizado sobre as atividades e serviços de seu
interesse.
Sala do Participante
Na página da Funpresp é possível acessar a “Sala do
Participante”. O espaço conta com o extrato individualizado, o
saldo acumulado da reserva individual, certificado de adesão,
Manual do Participante, Regulamento do Plano e o Estatuto.
Para o primeiro acesso é preciso preencher um breve cadastro.
As informações devem ser colocadas sem acentuação gráfica
ou “ç”.

Funpresp realiza palestras e workshops em
todo o país
A Funpresp, em parceria com a Secretaria de Gestão Pública
(Segep/MPOG) e a Secretaria de Previdência Complementar
(SPC/MPS), está promovendo diversos workshops sobre o
Regime de Previdência Complementar do Poder Executivo por
todo o País. O evento tem o objetivo de capacitar e reforçar as
competências dos servidores da área de gestão de pessoas
dos patrocinadores. Assim, promover mais informações para os
servidores e participantes dos planos ExecPrev e LegisPrev.
Outros eventos também estão programados. Dentre eles,
palestra e treinamento para equipe de gestão de pessoas/RH
dos Instituto Federal de Mato Grosso e palestra para novos
servidores na Universidade Federal do Maranhão. Conheça a
agenda da Fundação:
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