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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Cargos e Salários (PCS) da Fundação de Previdência Complementar dos 

Servidores Públicos Federais do Poder Executivo — Funpresp-Exe, foi aprovado pela Resolução 

do Conselho Deliberativo n° 1, em 11 de novembro de 2012. 

Transcorridos pouco mais de quatro anos, a Fundação encontra-se em pleno 

funcionamento, com seu quadro efetivo de empregados e comissionados sendo providos de 

forma gradual e modular, conforme a necessidade, os objetivos estratégicos da entidade e o 

crescimento da arrecadação e do número de participantes nos planos de benefícios. 

Esta nova versão do PCS objetiva atualizar, com base na estrutura organizacional em 

vigor, a estrutura de cargos comissionados, sua nomenclatura, atribuições e requisitos para o 

provimento. 

A Resolução CGPC n° 13, de 10  de outubro de 2004, destaca a importância da 

segregação de atividades e funções (art.10), bem como a necessidade do exercício formal das 

atividades, com responsabilidades claramente delimitadas (art.11). Destaca, ainda, a necessária 

competência técnica e gerencial para o exercício do cargo. 

Nesse sentido, o PCS é ferramenta imprescindível para a Fundação e reflete a 

estratégia de governança corporativa e a segregação de funções, com vistas a dar maior 

transparência, mitigar riscos operacionais e jurídicos e orientar para o cumprimento dos 

objetivos e metas estratégicas. 

Compete ao Conselho Deliberativo aprovar o Plano de Cargos e Salários, nos termos do 

inciso VII,  art.  34 do Estatuto da Fundação. A Diretoria Executiva, por sua vez, e responsável pelo 

detalhamento das atribuições de cada cargo, bem como de sua denominação e sigla, registrados na 

Matriz de Competências. 

A Gerência de Gestão de Pessoas é a unidade responsável pela aplicação, administração e 

monitoramento do presente Plano de Cargos e Salários, devendo propor sua revisão sempre que 

necessário. 
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1— ESTRUTURA, DESCRIÇÃO E REQUISITOS DE PROVIMENTO DOS CARGOS E 

FUNÇOES 

1.1— Estrutura Organizacional 

1. Além do quadro dirigente, formado pelos órgãos colegiados (conselhos e comitês) 

e pela Diretoria Executiva, ambos estatutários e com mandato, a estrutura organizacional da 

Fundação é composta por dois níveis hierárquicos: de gerência (ou equivalente) e de coordenação. 

2. Os cargos comissionados que compõem a estrutura da Entidade somam 46 e estão 

assim divididos: 4 diretores, 15 gerentes, 1 chefe de gabinete, 1 auditor-chefe, 1 secretário 

executivo e 24 coordenadores. A tabela a seguir apresenta sua distribuição por diretoria e gerência, 

incluindo os cargos não providos. 

Tabela 1 — Distribuição por área dos cargos comissionados, da Funpresp 

ÁREA GERÊNCIA/EQUIVALENTE COORDENAÇÃO 

Conselho Deliberativo auditor-Chefe - Coordenador de Auditoria Interna. 
Secretário Executiva 

Presidência Chefe de Gabinete 
Gerente de Comunicação e 
Relacionamento 

- Coordenador de Comunicação e  Marketing;  
- Coordenador de Relacionamento e 
Atendimento. (* 

Gerente jurídico - Coordenador Jurídico. 
Gerente de Planejamento e Riscos - Coordenador. (*) 

Diretoria de 
Investimentos 

Gerente de análise e Operações 
Financeiras 

- Coordenador de Operações Financeiras; 
- Coordenador de Operações com Participantes. 

Gerente de Planejamento e Controle de 
Investimentos 

- Coordenador de Controle e Risco de 
Investimentos. 

Gerente de Análise de Investimentos (* - Coordenador. 
Gerente de Planejamento e Pesquisa (*) - Coordenador. *) 

Diretoria de Seguridade Gerente de Arrecadação - Coordenador de Arrecadação. 
Gerente de Atuária e de Benefícios - Coordenador de Benefícios; 

- Coordenador de Atuária. 
Gerente de Cadastro (*) - Coordenador de Cadastro; 

- Coordenador de Informações Previdenciárias. 
Gerente de atuária 

Diretoria de 
Administração 

Gerente de Gestão de Pessoas - Coordenador de Administração de Pessoas; 
- Coordenador de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoas. 

Gerente de Património, Logística e 
Contratações 

- Coordenador de Património e Logística; 
- Coordenador de Licitações e Contratos. 

Gerente de Tecnologia e Informação - Coordenador de Processos e Governança de TI; 
- Coordenador de Sistemas de TI; 
- Coordenador de Infraestrutura de TI. 

Gerente de Contabilidade, Orçamento e 
Finanças 

- Coordenador de Contabilidade; 
- Coordenador de Orçamento e Finanças. 

Fonte e elaboração:  GI  PES/DIRAD/Funpresp-Exe v 

(*) cargos não providos (4 gerências e 4 coordenações).  
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O provimento dos cargos comissionados deve ser precedido de autorização 

Conselho Deliberativo, bem como estar previsto no orçamento anual da Entidade. 

1.2 — Descrição dos Cargos e Funções 

4. A descrição dos cargos e funções que compõem a estrutura da Fundação objetiva 

registrar as responsabilidades de cada posição, bem como o conjunto de tarefas atribuídas, 

podendo ser divididas em descrições principais (descrição sucinta contendo as principais 

atribuições do cargo) e descrições específicas (descrição detalhada das atividades a serem 

executadas). 

5. Cargo é o nome dado à posição que o colaborador ocupa na Entidade e reflete um 

conjunto de responsabilidades e requisitos. Já a função é o conjunto de atribuições ou tarefas a 

serem desempenhadas pelo ocupante do cargo. 

6. Descrever as funções do cargo propicia maior assertividade no processo de 

recrutamento e seleção e no alcance dos resultados esperados, pois explicita as competências 

requeridas, a interdependência e interconexão entre as diversas posições e, ao mesmo tempo, 

organiza a divisão do trabalho. 

7. No presente documento serão elencadas apenas as atribuições principais de cada 

cargo, ficando para a Matriz de Competências a definição das atribuições específicas, de 

responsabilidade da Diretoria Executiva, possibilitando maior flexibilidade e adaptação dos cargos 

às necessidades que surgirem devido às mudanças organizacionais. 

8. Ademais, serão estabelecidos os requisitos básicos ao desempenho do cargo, 

definindo o  mínimo  indispensável de formação e conhecimento para o exercício das funções. 

9. Chegamos então aos seguintes cargos, com suas respectivas atribuições, constantes 

da estrutura atual, à exceção daqueles que ainda não foram providos. O provimento implicará na 

automática reorganização da estrutura e incorporação de sua descrição ao PCS: 

1.2.1 Diretoria: 

Diretor-Presidente — Sem prejuízo do exposto no Estatuto Social, no Regimento 

Interno e na Política de Alçadas, cabe ao Diretor-Presidente orientar o cumprimento e fazer 

cumprir o Estatuto e outros atos regulamentares da Funpresp-Exe, bem como as demais 

disposições legais aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, abrangendo 
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a representação da Fundação, a coordenação geral da Diretoria Executiva colegiada, o 

relacionamento institucional com órgãos de administração, fiscalização, controle e 

assessoramento, a coordenação do planejamento estratégico, da assessoria jurídica e da 

comunicação institucional, bem como a gestão dos riscos corporativos. 

Diretor de Investimentos - Sem prejuízo do exposto no Estatuto Social, no Regimento 

Interno e na Política de Alçadas, cabe ao Diretor de Investimentos gerir a Política de Investimentos, 

os ativos objetos de investimentos que compõem ou venham a compor os investimentos da 

Fundação, bem como gerir as atividades de controle e conformidade das operações e investimentos. 

Diretor de Seguridade - Sem prejuízo do exposto no Estatuto Social, no Regimento 

Interno e na Política de Alçadas, cabe ao Diretor de Seguridade gerir os Planos de Benefícios 

administrados pela Fundação, promovendo e monitorando o equilíbrio e a solvência atuarial, bem 

como dirigir as atividades de cadastro de participantes e assistidos, arrecadação de contribuições e 

pagamento de benefícios previdenciários. 

Diretor de Administração — Sem prejuízo do exposto no Estatuto Social, no Regimento 

Interno e na Política de Alçadas, cabe ao Diretor de Administração gerir o planejamento, execução e 

controle das atividades administrativas da Fundação, bem como coordenar e orientar as atividades 

de contabilidade e orçamento, planejamento e gestão de pessoas, mapeamento de processos e gestão 

dos serviços de tecnologia da informação, contratações, logística e patrimônio. 

1.2.2 Gerências/equivalentes e coordenações: 

Secretário Executivo — Secretariar as reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, dos 

Comitês de Assesoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev e do Comitê de Ética; auxiliar na 

preparação da pauta das reuniões dos órgãos colegiados e assessorar os presidentes dos conselhos 

no exercício de suas funções. 

Auditor-Chefe - Assessorar a administração da Funpresp-Exe e os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, por meio de avaliação objetiva e independente dos atos, fatos, processos e 

controles internos, apresentando subsídios para melhoria dos processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controle da Fundação. 

Coordenador de Auditoria Interna - Coordenar e executar as atividades de auditoria 

envolvendo as etapas de planejamento, execução e controle, incluindo a proposição de métodos de 

trabalho para avaliação dos atos, fatos, processos e controles internos; apresentar subsídios para 

melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle da Fundação. 
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de Gabinete — Assessorar a Presidência no exercício de suas 

coordenar e secretariar os trabalhos da Diretoria Executiva colegiada; cuidar da habilitação dos 

dirigentes da Fundação e das alterações de regimento, estatuto e dos convênios de adesão junto 

aos órgãos competentes; e coordenar e secretariar os trabalhos dos Comitês e subcomitês de 

Investimentos e Riscos e de Conformidade e Controles Internos. 

Gerente Jurídico — Gerenciar as atividades da área jurídica visando assegurar a defesa 

judicial, extrajudicial e os interesses da Fundação, bem corno as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico aos órgãos colegiados, às diretorias e às demais gerências da entidade. 

Coordenador Jurídico - Coordenar e executar as atividades de contencioso e de 

consultoria no âmbito da Gerência Jurídica, inclusive dos processos dos contratos administrativos da 

Entidade; elaboração de peças e pareceres jurídicos; e controle de prazos judiciais e das audiências de 

responsabilidade da GEJUR. 

Gerente de Comunicação e Relacionamento — Gerenciar as atividades de 

comunicação e  marketing;  de relacionamento e atendimento aos patrocinadores, participantes e 

assistidos; fazer cumprir as políticas de Comunicação, divulgação e de Relacionamento; realizar a 

comunicação integrada da Fundação; orientar a organização dos eventos; e gerir as atividades de 

comunicação institucional e a comunicação interna. 

Coordenador de Comunicação e  Marketing  — Coordenar e executar as atividades 

relacionadas à comunicação e  marketing;  divulgação das ações e a marca da Entidade; promoção 

dos planos de benefícios para todos os públicos de interesse; promoção do conteúdo e da 

identidade visual da Entidade; comunicação integrada em todos os meios de comunicação; e ações 

promocionais. 

Coordenador de Relacionamento e Atendimento - Coordenar e executar as atividades 

inerentes ao relacionamento e ao atendimento por meio dos canais de atendimento; relacionamento 

institucional com os patrocinadores e os demais públicos da Funpresp-Exe; disseminar e promover 

o conhecimento sobre previdência complementar e sobre a Fundação; e fornecer as informações 

relativas aos planos de benefícios administrados pela Entidade. 

Gerente de Planejamento e Riscos — Gerenciar as atividades de elaboração e 

monitoramento do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação Tático; apuração dos 

indicadores estratégicos; orientação do mapeamento, modelagem e normatização de processos; 

gerenciamento dos processos relacionados a riscos, conformidade, controles internos e ao 
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ambiente normativo; e dar cumprimento às políticas de Gestão de Riscos e Controles Internos e 

de Gestão e Segurança da Informação. 

Gerente de Análise e Operações Financeiras - Gerenciar e administrar os ativos que 

compõem as carteiras de investimentos dos planos administrados pela Fundação; analisar, 

prospectar, propor e negociar investimentos e desinvestimentos de títulos, valores mobiliários e 

outros direitos, observando a Política de Investimentos; acompanhar os indicadores econômicos, 

financeiros e do mercado de capitais, bem como de expectativa dos agentes econômicos. 

Coordenador de Operações Financeiras — Coordenar e executar as atividades de 

análise, prospecção e operação de investimentos e desinvestimentos de títulos, valores mobiliários e 

outros direitos; registro em sistema de controle interno dos investimentos e, quando couber, em 

sistema de prestadores de serviços de custodia e controladoria; e gestão, governança e 

acompanhamento dos títulos, valores mobiliários e outros direitos. 

Coordenador de Operações com Participantes — Coordenar e executar atividades de 

controle e concessão de empréstimo consignado; alterações na metodologia de cálculo das parcelas 

que compõem o custo efetivo total; análise de conformidade de risco de crédito e dos registros das 

operações de empréstimo; controle e envio das informações às áreas envolvidas; e observância da 

Política de Investimentos e legislação aplicada. 

Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos — Gerenciar as atividades de 

retaguarda, de conciliação e de monitoramento dos estoques e dos fluxos de ativos; administrar as 

informações recebidas dos prestadores de serviços de custodia e controladoria e administradores; 

monitorar e informar o desempenho dos investimentos; atender as obrigações legais e os 

procedimentos operacionais de investimentos; e desenvolver propostas anuais de políticas de 

investimentos. 

Coordenador de Controle e Risco de Investimentos — Coordenar e executar as 

atividades dos estoques e fluxos de ativos; validação da conciliação, estoques de ativos financeiros e 

obrigações legais; elaboração e execução dos relatórios de riscos financeiros e desempenho dos 

investimentos; e consolidação das informações a serem apreciadas pela auditoria interna, órgãos 

colegiaodos e de fiscalização. 

Gerente de Cadastro — Gerenciar as atividades de cadastro dos patrocinadores, 

participantes, assistidos e beneficiários, beira como o relacionamento com os patrocinadores, 

decorrentes dessas atividades e com a Central de Atendimento; gerir e prospectar as adesões de 
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Funpresp 
participantes; e apresentar estudos e projeções para subsidiar a Diretoria Executiva 

de adesão e decorrente de arrecadação anual. 

Coordenador de Cadastro — Coordenar e executar as atividades inerentes a gestão do 

cadastro de participantes, assistidos e patrocinadoras; gestão arquivística dos documentos cadastrais 

impressos e eletrônicos; e cumprimento das obrigações legais de fornecimento das informações 

cadastrais aos órgãos de controle e autoridades fiscais. 

Coordenador de Informações Previdenciárias - Coordenar e executar as atividades de 

produção de informações estratégicas e análise de estatísticas; elaboração de estudos para ações de 

captação de novas adesões e para subsidiar a elaboração do orçamento anual; e monitoramento das 

autorizações e provimentos de concursos no âmbito da APF. 

Gerente de Arrecadação — Gerenciar o processo de arrecadação das contribuições dos 

participantes, assistidos e patrocinadores, bem como o relacionamento com os patrocinadores, 

decorrentes dessas atividades; e monitorar e orientar o processo de cobrança. 

Coordenador de Arrecadação — Coordenar e executar as atividades de arrecadação das 

contribuições dos participantes, assistidos e patrocinadores; controle e monitoramento da cobrança; 

relacionamento com as unidades de recursos humanos da Administração Pública Federal (APF); e 

cálculo e conciliação das contribuições previdenciárias de participantes e patrocinadores, conforme 

plano de custeio. 

Gerente de Atuária e de Benefícios — Gerenciar os processos relativos à concessão e 

manutenção de benefícios previdenciários e os institutos de resgate e portabilidade; conduzir a 

elaboração de cálculos e estudos atuariais para apuração do passivo previdenciário e análise do 

risco de liquidez dos planos de benefícios; e orientar a elaboração de estudos, relatórios técnicos 

e revisão dos planos de benefícios. 

Coordenador de Benefícios — Coordenar e executar atividades relacionadas a concessão 

de benefícios e institutos; folha de pagamento de assistidos; e controle das solicitações e pagamentos 

de resgates e portabilidades. 

Coordenador de Atuária - Coordenar e executar atividades de análise de performance 

dos produtos da Entidade; rotinas de cálculo de benefícios; avaliações atuariais dos Planos de 

Benefícios; fiscalização dos contratos de seguros de riscos atuariais e de crédito; e 

acompanhamento da aderência e convergência das hipóteses e premissas demográficas, atuariais e 

financeiras presentes na modelagem dos Planos de Benefícios. I 
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Gerente de Gestão de Pessoas - Gerenciar as atividades de folha de pagamento e dos 

benefícios dos empregados; prover os cargos efetivos e comissionados e conduzir os processos 

seletivos; garantir o cumprimento dos termos do Acordo Coletivo de Trabalho; orientar a gestão 

do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, bem como a avaliação de desempenho; e grenciar 

o processo de elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação e do Programa de Qualidade 

de Vida no Trabalho. 

Coordenador de Administração de Pessoas — Coordenar e executar as atividades de 

folha de pagamento; concessão de benefícios trabalhista; administração do quadro de pessoal e 

cedidos; registro e controle funcional; controle de frequência/ausências e relações trabalhistas e 

sindicais; admissões e desligamentos; e recrutamento e seleção de empregados, estagiários e jovem 

aprendiz. 

Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - Coordenar e executar 

as atividades de capacitação; cumprimento e atualização do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração; avaliação de desempenho; clima organizacional; recrutamento e seleção de 

comissionados; qualidade de vida no trabalho; e novos projetos de gestão de pessoas. 

Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações — Gerenciar a execução das atividades 

de aquisição de bens, serviços e contratações; logística, diárias e passagens e serviços gerais; 

interlocução com os fornecedores; administração e segurança da sede da Fundação; patrimônio; e 

gestão da documentação e arquivo. 

Coordenador de Material, Patrimônio e Logística — Coordenar e executar as atividades 

de aquisição, fornecimento e controle dos materiais permanentes; consumo e bens patrimoniais; 

logística, passagens e diárias; serviços gerais e postos de trabalho terceirizados; e gestão do arquivo. 

Coordenador de Licitações e Contratos - Coordenar e executar atividades de gestão 

contratual e supervisão da atuação dos gestores e fiscais de contratos; elaboração da programação 

anual de contratações e aquisições; condução dos pregões; e divulgação dos resultados licitatórios e 

demais contratações e aquisições. 

Gerente de Tecnologia e Informação — Gerenciar o provimento de serviços de 

Tecnologia e Informação, mediante adoção de melhores práticas de governança; propiciar o uso 

adequado das tecnologias existentes; orientar as atividades de desenvolvimento e implantação de 

sistemas; e estruturar e manter atualizados os recursos de infraestrutura em TI e telecomunicações. ` 
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Coordenador de Sistemas de TI — Coordenar e executar as atividades de 

desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informação; monitoramento de 

projetos de implantação de sistemas de informação de terceiros; e implantação de portais de internet 

e intranet.  

Coordenador de Infraestrutura de TI — Coordenar e executar atividades de provimento 

de serviços apoiados em recursos de infraestrutura e telecomunicações; fornecimento e manutenção 

de ambiente computacional atualizado, adequado e seguro operacionalmente; apoio e prestação de 

serviços às unidade da Funpresp; e manutenção das políticas e padrões de segurança da informação 

e preservação do conhecimento. 

Coordenador de Processos e Governança de TI — Coordenar e executar atividades de 

provimento e suporte administrativo em processos de TI; desenvolvimento e manutenção da 

conformidade e alinhamento estratégico das atividades com as demandas de negócio; gestão dos 

acordos de níveis de serviço; elaboração da modelagem dos processos; e adequação das aquisições à 

Instrução Normativa MP/SLTI n° 4/2014. 

Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças — Gerenciar a realização das 

atividades de contabilidade geral e tributária; elaboração e acompanhamento orçamentário e 

financeiro; execução da programação financeira; e produção de informações gerenciais de interesse 

das instâncias deliberativas. 

Coordenador de Orçamento e Finanças — Coordenar e executar o fluxo de caixa do  

PGA;  a liquidação de compromissos financeiros e a identificação de créditos em favor da Fundação; 

os controles necessários à otimização da utilização dos valores disponíveis; consolidar as propostas 

orçamentárias dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa, da Gestão 

Previdenciária e de Investimentos; realizar os respectivos acompanhamentos. 

Coordenador de Contabilidade - Coordenar e executar as atividades de registro contábil 

e elaboração das Demonstrações Contábeis; apuração dos tributos PIS e COFINS; apuração da 

TAFIC; a elaboração das declarações tributárias acessórias consolidadas que decorram das apurações 

realizadas na contabilidade; e calcular as cotas dos Planos de Benefícios. 

1.3 — Requisitos para ocupação dos Cargos e Funções 

10. Para o cumprimento efetivo das responsabilidades atribuídas a cada cargo devem 

ser observados os requisitos mínimos  para provimento, conforme quadro a seguir: 
L 

~ — 
j,~ 

—p, 
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Tabela 2 — Requisitos mínimos para ocupação de cargo de dirigente e comissionado da Funpresp 

CARGO REQUISITO 

Diretor - Comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 
- formação de nível superior; 
- atestado de habilitação de dirigente expedido pela PREVIC; 
- certificação, no prazo de 01 ano a contar da posse, na forma das Resoluções n° 
3.792/2013, alterada pela n° 4.275/13 do Banco Central do Brasil e na Resolução 
CNPC n° 19/2015; 
- não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
- não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da 
seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor 
público; e 
- atender demais requisitos constantes na legislação de previdência complementar, 
Estatuto da FUNPRESP-Exe e Regras e Procedimentos para contratação de 
Diretor e  ex-Diretor. 

Gerente, Chefe de - formação de nível superior; 

Gabinete Auditor- 
- aprovação em processo seletivo específico (Norma -  NOR  3.21.046.0008); 

' - certificação, nos termos da Resolução DE n' 510, de 12 de julho de 2016; 
Chefe e Secretário- - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e 
Executivo - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da 

seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor 
público. 

Coordenador - formação de nível superior; 
- aprovação em processo seletivo específico (Norma -  NOR  3.21.046.0008); 
- certificação, nos termos da Resolução DE n' 510, de 12 de julho de 2016; 
- não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e 
- não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da 
seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor 
público. 

Fonte e elaboração: GEPES/DIItAD/Funpresp-Exe 

2. REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DIRIGENTES E COMISSIONADOS 

2.1 Remuneração de ocupantes de cargos comissionados 

11. Para cada conjunto de responsabilidades cabe uma retribuição pecuniária que 

possibilite a retenção e motivação do profissional, o compromisso com a Entidade e seus 

resultados. Uma remuneração adequada pode conceber um clima organizacional favorável e 

influenciar o comportamento organizacional do quadro de pessoal em geral. 

12. O Sistema de remuneração total é composto por: 

Salário base, que corresponde ao salário fundamental, sem o acréscimo de 

adicionais, benefícios ou outras parcelas variáveis, e está estabelecido no contrato de trabalho; 
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Remuneração, que corresponde ao salário base acrescido de adicionais, 

bônus, remuneração variável, parcelas aprovadas pelo CD; 

Benefícios ou salário indireto, que correspondem ao conjunto de incentivos 

recebidos, como auxílios alimentação e cesta, plano de saúde  etc;  e 

Remuneração Total, que corresponde ao somatório das parcelas salariais, 

benefícios e outros adicionais ou vantagens recebidos pelo cargo. 

13. A Fundação prima pela excelência e alta performance, como expresso em seus 

valores fundamentais, e, por essa razão, busca estabelecer níveis salariais e cesta de benefícios que 

propiciem a atratividade, sem se distanciar da realidade de mercado. A boa gestão salarial possui 

dois pilares fundamentais que são equilíbrio interno, que garante adequada harmonia entre os 

cargos, e o equilíbrio externo, que visa prover a equidade de salários com o mercado de trabalho. 

14. Os valores salariais apresentados na tabela a seguir, tiveram como parâmetro 

pesquisas salariais de mercado de previdência fechada, envolvendo grande parte do segmento de 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), e pesquisa realizada pela consultoria 

contratada para elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Funpresp-Exe, 

além de Benchmarking realizado pela Gerência de Gestão de Pessoas, em particular, junto à EFPC 

vinculadas ao setor público federal. 

Tabela 3 — Tabela salarial dos cargos comissionados da Funpresp 

CARGO REMUNERAÇÃO/MÊS 

Gerente, Chefe, Auditor e Secretário-Executivo R$ 19.234,32 

Coordenador R$ 13.738,80 

Fonte: Resolução CD n" 130/2016. Elaboração: GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe 

15. O Sistema de remuneração dos cargos comissionados da Fundação é composto de 

salário base, cobertura de seguro de responsabilidade civil  (Directors  &  Officers  — D&O) e dos 

seguintes benefícios concedidos aos empregados: auxílio alimentação, auxílio cesta, auxílio creche, 

ressarcimento parcial de despesa com saúde, além da oferta de oportunidades de capacitação 

continuada, contidas no Plano Anual de Capacitação  (PAC),  e de certificação profissional. 

16. Nos termos do Estatuto da entidade, compete ao Conselho Deliberativo a revisão 

anual dos salários e benefícios do quadro da Fundação, os quais devem guardar relação com o 

praticado pelo mercado de trabalho. 

r7  ~r  
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2.2 Remuneração de dirigentes 

17. A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros da Diretoria 

Executiva são fixadas pelo Conselho Deliberativo, podendo ser revisadas anualmente. Do mesmo 

modo, devem guardar relação com a remuneração praticada pelo mercado de trabalho do segmento, 

observado o  art.  5% § 8° da Lei n° 12.618/2012, que assim dispõe: 

A remuneração e as vantagens de qualquer natim w dos membros das diretorias executivas das entidades 

fechadas de previdência complementar serão fixadas pelos seus conselhos deliberativos em valores compatíveis 

com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação 

profissional e de especialitiação, observado o disposto no inciso XI do  art.  37 da Constituição Federal. 

18. A retribuição mensal dos membros titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo 

e Fiscal é limitada a 10% (dez por cento) do valor da média aritmética simples da remuneração 

mensal do Diretor-Presidente e dos demais diretores, para os membros do Conselho Deliberativo, e 

limitada a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal dos diretores de Investimentos, de 

Seguridade e de Administração, para os membros do Conselho Fiscal, conforme previsto nos §~ 2° e 

3°,  art.  10, do Estatuto da Funpresp-Exe. 

19. No cálculo da media, deve-se considerar a remuneração anual, incluindo a 

gratificação natalina, a ser paga em 12 parcelas, conforme Parecer Jurídico n° 

25 /2013 / GJU /FUNPRESP-E1ZE. 

20. Os membros suplentes serão remunerados somente quando participarem coro 

direito a voto de reunião dos respectivos Conselhos. 

21. Nos termos previstos nos §§ Y e 4° do  art.  35 e § Y do  art.  43, do Estatuto da 

Fundação, a convocação dos membros suplentes será feita pelos Presidentes dos respectivos 

Conselhos. 

22. Se o conselheiro titular não comunicar sua ausência em até 48 horas antes da 

reunião, será de sua responsabilidade a convocação do conselheiro suplente. 

23. Em caso de ausência justificada, o membro titular dos Conselhos fará jus a 

remuneração mensal, limitada a 2 (duas) ausências nos últimos 12 (doze) meses. 

24. São consideradas ausências justificadas os seguintes afastamentos decorrentes de sua 

i_ 
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atividade profissional, desde que comprovadas: 

a) Férias; 

b) licença médica, mediante apresentação de atestado médico; 

c) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 

menor sob guarda ou tutela e irmãos; 

d) viagem a serviço; 

e) compromisso profissional inadiável, devidamente justificado; e 

~ convocação de autoridade hierarquicamente superior. 

25. A seguir, apresenta-se tabela contendo a remuneração vigente dos membros dos 

órgãos colegiados e da Diretoria Executiva. 

Tabela 4 — Tabela salarial dos membros dirigentes da Funpresp 

CARGO/FUNÇÃO REMUNERAÇÃO/MÊS 

Diretor-Presidente R$ 27.326,09 

Diretor R$ 25.959,78 

Conselheiro Deliberativo R$ 2.886,31 

Conselheiro Fiscal R$ 2.812,30 

Lonte: ltesolução CI) n" 130/2016. L;laboração: CìL;PLS/I)lltflI)/l~unpresp-1 xe 

3. REGIME DE OPÇÃO PARA CEDIDOS 

26. Os servidores e empregados ocupantes de cargo efetivo nos órgãos ou entidades 

da Administração Pública Federal poderão ser cedidos à Funpresp-Exe, nos termos do  art.  7° do 

Decreto n° 7.808, de 20 de setembro de 2012, observado o disposto no  art.  7° da Lei Complementar 

n° 108/2001. 

27. Em exercício de analogia com as possibilidades de opção de remuneração no âmbito 

da Administração Pública Federal, trazidas pelo  art.  2° da Lei n° 11.526, de 4 de outubro de 2007, os 

ocupantes de empregos em comissão da Funpresp-Exe poderão optar por uma das altenativas 

remuneratórias: 

I - a remuneração do emprego em comissão, acrescida dos anuênios; 

II - a diferença entre a remuneração do emprego em comissão e a remuneração do ~` 

~x i~ 
 2. 
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cargo efetivo ou do emprego público; ou 

III  - a remuneração do cargo efetivo ou do emprego público, acrescida do percentual 

de 60% (sessenta por cento) do respectivo cargo em comissão. 

28. O servidor ou empregado cedido que optar por receber os benefícios concedidos 

pela Funpresp deverá renunciar aos respectivos benefícios de seu órgão de origem. 

29. Para solicitar cessão de servidor público federal deve ser observada a correlação de 

cargos expressa na Nota Técnica n° 3/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 4 de janeiro de 2013. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

30. Fica revogado o Plano de Cargos e Salários, aprovado pela Resolução n° 01, de 

2012. 

31. Este Plano de Cargos e Salários passa a vigorar na data de sua aprovação pelo 

Conselho Deliberativo, devendo ser atualizado anualmente. 
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