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Rentabilidade dos investimentos superam expectativas
da Funpresp
A rentabilidade acumulada da carteira de investimentos dos planos administrados pela
Funpresp-Exe foi de 10,8%, no período de 01/01/2014 a 30/11/2014. A rentabilidade superou o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) +4% ao ano de 9,4%, referente ao mesmo
período.
Os recursos são investidos em fundos exclusivos administrados pelo Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal, conforme determinação da Lei nº 12.618, de 2012. Estão alocados em
aplicações em renda fixa (87,4% das aplicações em títulos públicos federais, 6,3% em títulos
privados de baixo risco de crédito) e renda variável (6,3% em ações negociadas na Bovespa).
A rentabilidade dos planos ultrapassou outros tipos de aplicação conforme demonstrado no
gráfico abaixo.
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No último Informativo “Funpresp –
Participante” de 2014 temos a
comemorar mais um ano de
conquistas, sobretudo, da confiança
cada vez maior dos servidores que
hoje são participantes da Funpresp.
Iniciamos o ano com pouco mais 2 mil
adesões e encerramos com cerca de 9
mil participantes.
Outra vitória foi a realização do
processo eleitoral para escolha dos
representantes
nos
Conselhos
Deliberativo e Fiscal, além dos
representantes nos Comitês de
Assessoramento do LegisPrev e do
ExecPrev. Esse foi um marco definitivo
para inaugurar a governança
compartilhada a partir de uma eleição
que transcorreu de forma tranquila e
transparente.
Nesta edição trazemos para você a
rentabilidade
da
carteira
de
investimentos da Fundação nos
últimos 12 meses. Diante do cenário
econômico brasileiro, consideramos
que a rentabilidade foi muito boa,
uma vez que superou o índice de
referência do plano que é de IPCA
+4% a.a.
Outra notícia que sinaliza a confiança
na Funpresp é o crescimento da
portabilidade ao longo desse ano. O
aumento dos aportes foi de 418%
com relação ao ano passado.
Aqui você verá que ainda há tempo de
usufruir dos benefícios de dedução
fiscal do IRPF, caso queira fazer uma
contribuição facultativa.
Sabemos que há grandes desafios
ainda para a Funpresp, mas estamos
otimistas com o crescimento da
Fundação
em
2015.
Nosso
compromisso com você é mantê-lo
junto conosco em cada etapa,
usufruindo de cada vitória que
esperamos traduzir em solidez,
proteção
previdenciária
e
credibilidade. Por fim, desejo a todos
um Feliz Natal e um Ano Novo de
conquistas, saúde e realizações.
Boa leitura!
Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp
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Participantes portam 2,4 milhões de recursos para a
Funpresp em 2014
A Funpresp encerrou o ano de 2014 com recursos na ordem de R$ 2.465.799,91 oriundos de
portabilidade. Os aportes foram transferidos para as contas individuais de 57 participantes e
farão parte integralmente da Reserva Acumulada Suplementar (RAS). Os recursos são
procedentes de 25 entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Em 2013, com
apenas dez meses de Fundação, o aporte foi de R$ 287.274,98 de 11 participantes e nove
entidades. Com a relação a este ano houve um aumento de 418% no volume de recursos
aportados.
Para se utilizar do instituto da portabilidade é preciso ser participante de um dos planos da
Funpresp (ExecPrev ou LegisPrev). O requerimento deve ser feito diretamente ao fundo de
pensão de origem. Para isso, é necessário ter os dados completos da Funpresp, o que pode ser
solicitado pelo endereço eletrônico atendimento@ funpresp.com.br.

Participantes recebem benefício fiscal com
contribuição facultativa

Curtas

A contribuição facultativa é a oportunidade de poupar o recurso
extra do fim do ano e ainda reduzir a parte do leão. Quatorze
participantes dos planos de benefícios administrados pela Funpresp
já se anteciparam e fizeram o aporte extraordinário. O prazo para
solicitação vai até a próxima sexta-feira, dia 19. Na página da
Funpresp, é possível realizar simulação do benefício.

Contribuição sobre 13º salário
Conforme o regulamento dos planos ExecPrev e LegisPrev, a
contribuição para a Funpresp deve incidir sobre a parcela
remuneratória do 13º salário. O patrocinador contribui igualmente
no caso de participante ativo normal.

Para fazer a contribuição facultativa é fácil. O participante deve
imprimir e preencher o formulário “Requerimento de Contribuição
Facultativa”, disponível no site da Funpresp. Após assinar, é preciso
digitalizar
e
encaminhar
o
documento
para
gercad@funpresp.com.br. A equipe da Funpresp responderá o e-mail
com o boleto bancário no valor da contribuição escolhida, com
vencimento programado para o dia 26/12.
Declaração no IRPF 2015 – Até o dia 28/02/15, os participantes
receberão, por correspondência postal, o Demonstrativo de
Contribuição. Este é o documento que comprovará a contribuição
facultativa para o plano de previdência. No momento de efetuar a
Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2015, o participante deverá
incluir o valor do aporte extraordinário para efeitos de dedução.

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.
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Contratação da PAR de Participante
Alternativo terá que ser ajustada em janeiro
de 2015
Os participantes Ativos Alternativos do Plano ExecPrev que
contrataram a Parcela Adicional de Risco (PAR), ou seja, a cobertura
para caso de invalidez e morte, poderão ter as suas contribuições
ajustadas em janeiro de 2015 devido à mudança de idade.
É importante destacar que o aumento somente ocorrerá caso o
participante opte por manter o valor da cobertura escolhida no
momento da contratação da PAR. Neste caso, será preciso
preencher e assinar o formulário “Requerimento de Alteração de
Salário de Participação para Ativo Alternativo” que será
encaminhado pela Funpresp, pelos Correios. Cerca de 60
participantes se encontram nessa situação.
Caso o servidor prefira continuar o pagamento da contribuição
mensal em vigência, a cobertura será automaticamente reduzida.
Isto deve acontecer devido a mudança da idade do participante. Os
participantes Ativo Normal e Ativo Alternativo, sem contratação de
PAR, não necessitam de atualizar as contribuições.
Em caso de dúvida ou necessidade de simulação do novo valor da
contribuição, os participantes devem entrar em contato com a
Fundação pela central de atendimento 0800 282 6794 ou pelo Fale
Conosco ( (www.funpresp.com.br.)

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:
PATROCINADORES
Ingressos Adesões % Adesões
MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMB FOME
185
153
82,7%
BANCO CENTRAL DO BRASIL
235
172
73,2%
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
59
43
72,9%
MINIST.DO DESENV.INDUST.E COMER.EXTERIOR
139
99
71,2%
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
260
182
70,0%
MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO
89
62
69,7%
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
80
55
68,8%
FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR
119
80
67,2%
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
82
53
64,6%
INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS
132
83
62,9%
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES
127
78
61,4%
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
86
52
60,5%
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
77
46
59,7%
MINISTERIO DA FAZENDA
1465
834
56,9%
AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI
116
66
56,9%
Fonte: CGDMS/SEGEP/MP/Base SIAPE de 21nov14
Elaboração: Funpresp-Exe
Obs. Considera órgãos com mais de 50 ingressos e % de adesão acima de 35%.
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