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INFORMATIVO PARTICIPANTE

Informativo da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do  Poder Executivo Nº 01/2015

A Funpresp comemorou dois anos de 
existência do Plano ExecPrev em 04 de 
fevereiro, data em que foi instituída a 
Previdência Complementar para os 
servidores do Executivo Federal.  Com     
9.800 adesões, obteve um 
crescimento de 357% nas adesões 
com relação à 2013.
Hoje contamos com participantes de 
160 patrocinadores, o que representa 
78% do total dos órgãos que 
conveniaram com a Fundação. Para 
nós, isso é motivo de comemoração, 
principalmente, por representar a 
credibilidade cada vez maior do 
servidor público na previdência 
complementar e na gestão da 
Fundação.
Neste “Informativo Funpresp 
Participante” trazemos a rentabilidade 
da carteira de investimentos da 
Fundação que alcançou 11,41% em 
2014 superando as expectativas da 
referência estabelecida na Política de 
Investimentos (IPCA/IBGE + 4%).
Outra matéria diz respeito ao envio do 
demonstrativo das contribuições 
facultativas para dedução na 
declaração no IRPF. Em uma 
demonstração clara de con�ança, 92 
participantes realizaram aportes no 
valor de R$ 630.814,00 contra R$ 
55.316,00 em 2013. Lembrando que o 
demonstrativo das contribuições 
mensais será repassado pelo órgão 
patrocinador.   
Há ainda muitas dúvidas com relação 
ao extrato. Cumprindo o nosso dever 
de manter o participante sempre 
informado, esclarecemos cada ponto 
referente a atualização do extrato com 
esclarecimentos sobre contribuições, 
cotas e período de divulgação.

Boa leitura
Ricardo Pena 
Diretor-Presidente da Funpresp

Rentabilidade dos investimentos foi de 11,41%

Em 2014, a rentabilidade alcançada da carteira de investimentos dos planos administrados pela 
Funpresp-Exe foi de 11,41%, superando a meta de rentabilidade de IPCA + 4%, estabelecida na 
Política de Investimentos dos planos, e que alcançou no ano 10,66%.
O resultado for positivo, tendo em vista que 2014 foi um ano de alta volatilidade no mercado 
�nanceiro, traduzido principalmente no fraco desempenho da renda variável ao longo do ano. 
Como demonstrado no grá�co acima, o Ibovespa teve variação de -2,91% em 2014. 
Os investimentos da Funpresp-Exe, entretanto, possuem baixa concentração de ativos de bolsas 
de valores. Em 31 de dezembro de 2014, a alocação dos investimentos da Funpresp-Exe era de 
5,4% em ações e 94,6% em renda �xa (incluindo títulos públicos federais, operações 
compromissadas e títulos privados de baixo risco de crédito).
Conforme determinação da Lei nº 12.618, de 2012, esses investimentos são realizados até a 
presente data por meio de fundos exclusivos administrados pelo Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal.

Funpresp enviará demonstrativo pelos Correios
Os participantes que realizaram, em 2014, aportes extraordinários nos seus planos de benefícios 
receberão, por via postal, apartir do dia 28 de fevereiro, o demonstrativo de contribuição para 
efeito da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 2014. O montante da 
contribuição esporádica deve ser somado a outras contribuições à previdência complementar. Ou 
seja, as contribuições mensais como ativo normal ou ativo alternativo e outras, como por 
exemplo, um PGBL.
Contribuições facultativas - Desde a sua instituição, a Funpresp contabilizou o ingresso de R$686,1 
mil oriundos de recursos de contribuições facultativas e autopatrocínios.  Em 2014, este valor 
totaliza R$630,8 mi. Os aportes foram transferidos para as contas individuais e farão parte 
integralmente da Reserva Acumulada Suplementar (RAS), lembrando que os aportes vão direto 
para as contas individuais dos participantes, sendo isento de taxa de carregamento.

Participante ativo alternativo: ajuste no capital segurado dos 
benefícios de risco
O participante ativo alternativo que contratou a Parcela Adicional de Risco (PAR) para cobertura 
de benefícios não programados de invalidez e pensão por morte e que tiveram mudança de idade 
-  no período entre a contratação e o mês janeiro de 2015 -  tiveram até o dia 10/02 para atualizar 
o capital segurado. Em janeiro deste ano, o valor contratado foi ajustado conforme determina o 
regulamento do ExecPrev. O novo valor de contribuição é relacionado à nova idade e só alcançou 
41 participantes que receberam e-mail da Funpresp avisando sobre a mudança.
Entretanto, conforme previsto no Campo 28 do Requerimento de Inscrição, o participante teve 
ainda a possibilidade da manutenção da contribuição atual. Neste caso, recolhendo a 
contribuição mensal em vigência, o capital segurado será automaticamente reduzido. 
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Quando é possível visualizar o detalhamento 
das contribuições?
A contribuição é somada às demais informações �nanceiras e 
contábeis da Fundação e lançada em balancete contábil. O 
documento é �nalizado até o dia 20 do mês subsequente ao repasse 
da contribuição para a Fundação. 
Visando maior segurança dos dados e garantia de que todas as 
contribuições foram incluídas, evitando assim inconsistências, a 
divulgação da cotização aguarda a aprovação do balancete contábil 
pela Diretoria Executiva, que ocorrerá na primeira quinzena 
subsequente ao fechamento do documento.  Finalizada as etapas, os 
extratos são atualizados na Área Exclusiva do Participante.

Exemplo:
Contribuição referente à Competência 02/2015
Desconto em folha de pagamento: 04/03/2015
Repasse da contribuição do participante e do patrocinador para a 
Funpresp: Até 10/03/2015
Fechamento do Balancete Contábil: aproximadamente 20/04/2015
Aprovação do Balancete Contábil pela Diretoria Executiva: 
aproximadamente 15/05/2015
Atualização da área exclusiva do participante: na semana seguinte à 
aprovação do balancete.

É possível atraso na publicação das cotas?
A regra é a individualização das cotas dos participantes de todos os 
patrocinadores no mesmo período. Porém, se ocorrer atraso de 
repasse por parte de determinado patrocinador, os participantes 
desse órgão só terão a sua individualização no mês subsequente 
porque a individualização depende do valor da cota referente a  data 
de transferência do recurso. 

O que fazer nos casos em que o Participante 
não consegue acessar a Área Exclusiva 
porque os dados para o primeiro acesso não 
conferem?
Neste caso, é preciso encaminhar mensagem para 
saladoparticipante.cadastro@funpresp.com.br e informar, sem 
abreviação, o nome completo do participante e o nome como da 
mãe, sexo, CPF e data de nascimento.

1 – Se a homologação ocorrer antes do fechamento da folha de 
pagamento, as informações da adesão serão encaminhadas para a 
Fundação no dia 30 do mesmo mês. Neste caso, o extrato estará 
disponível no mês subsequente.
2 – Se a homologação ocorrer depois do fechamento da folha de 
pagamento, as informações da adesão serão encaminhadas para a 
Fundação no dia 30 do mês subsequente. Neste caso, o extrato �cará 
disponível no mês subsequente ao envio dos dados pelo 
Patrocinador.

Quando a contribuição da folha de 
pagamento é repassada para a Funpresp?
A transferência do recurso ocorre, após a homologação e 
implantação do desconto em folha, até o dia 10 do mês subsequente 
ao mês da competência da contribuição.

Quando a contribuição passa a receber 
rentabilidade?
Quando o patrocinador transfere as contribuições para a Funpresp, 
ocorre a identi�cação dos créditos e a imediata aplicação �nanceira 
dos recursos. Nesse momento, as contribuições passam a integrar a 
carteira de investimentos da Funpresp e a receber os resultados 
�nanceiros das aplicações, por meio da rentabilidade das cotas

Sala do Participante ofereçe acesso ao 
extrato do Plano
Os participantes da Funpresp podem acompanhar suas 
contribuições na Sala do Participante (Área Exclusiva) na página da 
Fundação que é acessada por meio de senha. Além do extrato com a 
individualização das cotas, é possível consultar o repasse das 
contribuições e veri�car o saldo acumulado da reserva individual já 
rentabilizada. A efetiva individualização das cotas do plano requer 
procedimentos necessários para garantir segurança, conciliação e 
integralização das informações. Em perguntas e respostas, 
esclarecemos o passo a passo desde o repasse das contribuições 
pelo patrocinador até a publicação das cotas no extrato do 
participante:

Como funciona a contribuição para o plano 
de previdência da Funpresp?
O primeiro passo é o desconto da contribuição do participante em 
folha de pagamento que, somada à paridade do patrocinador, no 
caso de participante Ativo Normal, é repassada para a Funpresp. Isso 
só ocorre após a homologação da adesão por parte da área de 
Recursos humanos do Patrocinador.

Por que ocorre do acesso à Área Exclusiva 
informar que o usuário não foi encontrado 
na base de dados? 
As informações sobre as adesões são repassadas para a Funpresp 
pelos Patrocinadores, mensalmente, próximo ao dia 30 de cada mês. 
Dependendo da data de adesão e da homologação no sistema 
SIGEPE, as informações poderão ser visualizadas pelo participante 
em até 60 dias, sendo:
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Planos ExecPrev e LegisPrev têm novo valor 
da Unidade de Referência
 
A Unidade de Referência do Plano (URP) recebeu reajuste anual para 
a aplicação em 2015. Os novos valores foram calculados 
considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), acumulado de janeiro a dezembro de 2014. Para o plano 
ExecPrev, o valor atualizado é de R$111,66. Já para o Plano LegisPrev, 
R$109,87.
Para a inscrição como participante ativo alternativo, o salário de 
participação mínimo é de 10 URP´s, ou seja, R$1.098,70 para o 
LegisPrev e R$1.116,60 para o ExecPrev. Com os novos valores, as 
contribuições mínimas para adesão são R$ 83,74 (ExecPrev ) e R$ 
82,40 (LegisPrev). No caso do plano para os servidores do Executivo, 
existe a opção de contratar a Parcela Adicional de Risco (PAR) com 
contribuição de�nida a partir da escolha do capital segurado para 
benefícios suplementares de invalidez e morte.
Conforme previsto no Regulamento, a URP deve ser atualizada 
anualmente pelo índice do plano no mês de dezembro, para 
aplicação em janeiro do ano seguinte. A URP é o parâmetro utilizado 
pelo Plano de Benefícios da Funpresp para �ns de apuração de 
valores mínimos da remuneração de participação e dos benefícios a 
serem concedido.
Para dúvidas e esclarecimentos entrar em contato com a Funpresp 
pela Central de Atendimento 0800 282 6794 ou pelo 
faleconosco@funpresp.com.br.

Mantenha o seu cadastro atualizado
É importante manter o cadastro atualizado junto a Funpresp. 
Quaisquer alterações em telefone, endereço ou email devem ser 
encaminhadas à Fundação para endereço eletrônico 
gercad@funpresp.com.br.
 
Funpresp nas 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.

Migração do RPPS para RPC
Em 4 de fevereiro de 2015 acabou o prazo para os servidores 
públicos migrarem do Regime Próprio Previdência Social (RPPS) 
para Regime de Previdência Complemetar (RPC). Somente com a 
migração, os servidores que ingressaram no serviço público antes de 
04/02/2013 poderiam aderir à Funpresp como Participante Ativo 
Normal. Agora, a única opção é aderir como participante ativo 
alternativo, com a opção de contratação dos benefícios de risco, 
como invalidez e morte. 
 
 

Curtas

Quinze maiores Patrocinadores

Entre os órgãos que empossaram mais de 50 servidores, 15 se 
destacam  em  número de  participantes ao plano ExecPrev. 
Conheça as instituições que têm os maiores percentuais de 
adesão:

15 MAIORES % DE ADESÕES, POR PATROCINADORES (Base SIGEPE de 23jan15)

PATROCINADORES Ingressos Adesões % Adesões
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 60 53 88,3%
MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMB FOME 184 152 82,6%
FUND. INST. BRASIL. GEOG. E ESTATISTICA 183 145 79,2%
BANCO CENTRAL DO BRASIL 235 174 74,0%
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 260 192 73,8%
MINIST.DO DESENV.INDUST.E COMER.EXTERIOR 141 104 73,8%
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 79 58 73,4%
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 67 45 67,2%
FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR 127 85 66,9%
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 82 54 65,9%
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES 126 80 63,5%
MINISTERIO DA FAZENDA 1445 897 62,1%
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 85 52 61,2%
AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI 114 67 58,8%
INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS 157 90 57,3%
Fonte: CGDMS/SEGEP/MP
Elaboração: Funpresp-Exe
Obs. Considera órgãos com mais de 50 ingressos e % de adesão acima de 35%.

Funpresp cresce e contrata novos 
pro�ssionais

No mês de janeiro/2015, 15 novos pro�ssionais ingressaram na 
Funpresp. O reforço na equipe é justi�cado pelo crescimento da 
Fundação, que vem ganhando cada vez mais con�ança no mercado 
e credibilidade dos servidores públicos federais. Os pro�ssionais 
foram aprovados no Processo Seletivo Simpli�cado (PSS), realizado 
em 2014, e fazem parte da segunda leva de contratações.
Durante o Curso de Ambientação, os novos contratados se 
apresentaram e conheceram um pouco das atividades da Fundação. 
Ricardo Pena, diretor presidente, felicitou os novos contratados e 
ressaltou a importância do trabalho neste momento. “Será uma 
trajetória passageira, mas que seja bem sucedida”. Pena observou 
que a Fundação conta com apenas dois anos e que a previdência 
complementar do servidor público está crescendo rápido, por isto a 
importância da mão de obra quali�cada. Eugenia Fraga, diretora de 
administração, também deu as boas-vindas e reforçou a importância 
dos novos colegas. “No período que estiverem aqui, poderão colocar 
uma pedra na construção da Fundação, para que ela seja perene”.
O vínculo das novas contratações será pelo período de um ano, 
podendo ser prorrogado por mais um. A seleção pública, realizada 
por prova objetiva e redação, trouxe para Fundação pro�ssionais de 
mais de dez áreas diferentes. No decorrer dos contratos temporários, 
será elaborado o plano de cargo e salários da entidade, para então, 
ser realizado concurso público para contratação efetiva de 
servidores.


