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1 Informações Gerais

Campo Preenchimento
Número de Matrícula da EFPC 00241
Número de CNPB do Plano de Benefícios 1979003947
Tipo de Avaliação Atuarial 1
Fato Relevante 0
Justificativa Nulo
Data da Avaliação 20191231
Data do Cadastro 20191231
Número de CPF do Atuário 86955713787
Duration do passivo do plano de benefícios 122

Observação sobre a Duration do Passivo
A duration informada corresponde à Duração do Passivo, em meses completos, considerando a duração 
do Passivo de 10,15 anos dimensionada conforme Portaria PREVIC nº 86/2019
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2.1. Patrocinadores ou Instituidores

Campo Preenchimento
Tipo de patrocinador ou instituidor 1
CNPJ do patrocinador ou instituidor 30509566000104

Campo Preenchimento
Tipo de patrocinador ou instituidor 1
CNPJ do patrocinador ou instituidor 34164319000506
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2.3. Benefícios GC Agregado

Campo Preenchimento
Quantidade de Benefícios Concedidos 1040
Valor médio do Benefício 2789,01
Idade média 69
Valor dos Benefícios Concedidos de Contribuição Definida - Saldo de contas dos Assistidos 0,00
Valor atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 342612708,00
Valor atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 80220928,00
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Patrocinador 0,00
Valor dos Benefícios a Conceder de Contribuição Definida -Participantes 0,00
Valor dos Benefícios a Conceder Programado 69147461,00
Valor dos Benefícios a Conceder Não Programado 1241285,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição de Capitais de Cobertura 0,00
Valor atual dos Benefícios a Conceder sob Repartição Simples 0,00
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2.4 Provisões matemáticas a constituir e contratos do grupo de custeio

Campo Preenchimento
Origem das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Contabilização das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Patrocinador -                     
Prazo Remanescente - Patrocinador 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Participante -                     
Prazo Remanescente - Participante 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Assistido -                     
Prazo Remanescente - Assisitido 0

Campo Preenchimento
Origem das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Contabilização das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Patrocinador -                     
Prazo Remanescente - Patrocinador 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Participante -                     
Prazo Remanescente - Participante 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Assistido -                     
Prazo Remanescente - Assisitido 0

Campo Preenchimento
Origem das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Contabilização das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Patrocinador -                     
Prazo Remanescente - Patrocinador 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Participante -                     
Prazo Remanescente - Participante 0
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Assistido -                     
Prazo Remanescente - Assisitido 0
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2.5 Fonte dos Recursos

Campo Preenchimento
Data de início da vigência 20200401
Valor das Contribuições Normais 3813865,01
Percentual de Contribuição Normal 57,33
Origem do Custo Extraordinário 0
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0,00
Origem do Custo Extraordinário 0
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0,00
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial 0
Valor utilizado dos Fundos 0
Valor das Contribuições Normais 683414,58
Percentual de Contribuição Normal 10,27
Origem do Custo Extraordinário 0,00
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0,00
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial 0,00
Valor utilizado dos Fundos -                          
Valor das Contribuições Normais 3130450,43
Percentual de Contribuição Normal 7,33
Origem do Custo Extraordinário 0,00
Valor das Contribuições Extraordinárias -                          
Percentual de Contribuição Extraordinária 0,00
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial 0,00
Valor utilizado dos Fundos -                          
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2.6 Fundos Previdenciais 

Campo Preenchimento
Nome da fonte Nulo
Finalidade do fundo atuarial Nulo
Valor recebido no exercício -                                                                     
Valor utilizado no exercício -                                                                     
Saldo do fundo atuarial -                                                                     

2.6.2 Fundos de destinação e utilização de reserva especial do grupo de custeio

Campo Preenchimento
Valor do Fundo de Destinação dos Participantes -                                                                     
Valor do Fundo de Destinação dos Assistidos -                                                                     
Valor do Fundo de Destinação do Patrocinador -                                                                     
Valor do saldo do Fundo de Destinação -                                                                     
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2.7 Parecer Atuarial do Grupo de Custeio

Campo Preenchimento

Evolução dos custos

O método de financiamento empregado na avaliação dos  compromissos do plano (Agregado) pressupõe custo nivelado. 
Nessa avaliação, o custo médio anual previsto, que agrega tanto o custo normal quanto o custo suplementar necessário ao 
equacionamento do déficit técnico,elevou-se em relação ao informado para o exercicio anterior, representando em média  
540% da folha de salário de participação dos participantes ativos não elegíveis, enquanto em 2018, apurou-se 426% da 
mesma folha. Este aumento  deve-se à expressiva redução da folha de salário de participação dos participantes ativos não 
elegíveis. Registra-se que nessa demonstração atuarial o custo normal informado para 2020 foi identificado ao montante das 
contribuições normais previstas para serem pagas pelos participantes, assistidos e patrocinador no referido período.

Variação das Provisões 
Matemáticas

As provisões matemáticas reavaliadas em 31.12.2019 são cerca de 2,80% inferiores àquelas determinadas na avaliação de 
2018. Os ganhos atuariais decorrentes da movimentação cadastral, da alteração da hipótese de composição familiar e da 
redução do carregamento administrativo compensaram as perdas atuariais, em especial a relativa à redução da taxa de juros 
atuarial.

Principais riscos

Além dos riscos atuariais inerentes ao modelo em que está estruturado o plano de benefício, compreendendo possíveis 
descolamentos das hipóteses econômicas, financeiras, biométricas e demográficas no longo prazo, para o grupo de custeio 
em questão tem-se como risco atuarial relevante o expressivo déficit técnico que praticamente inviabiliza a sua continuidade no 
modelo atual.

Para mitigar os riscos atuariais do modelo valem as recomendações de sempre: acompanhamento regular da adequação das 
hipóteses adotadas na mensuração dos compromissos, mediante realização de testes regulares de aderência das hipóteses.
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Campo Preenchimento

Solução para insuficiência de 
cobertura

Em 31.12.2019, as provisões matemáticas do grupo de custeio não estão totalmente cobertas pelo respectivo patrimônio de 
cobertura, apurando-se Déficit Técnico Acumulado de aproximadamente 32,11% dessas provisões (R$ 158.386.483,64). 
Assim, consoante à legislação vigente, para o equacionamento do valor total do déficit apurado, a Cifrão, juntamente com a 
Casa da Moeda do Brasil, oferecerá aos participantes e assistidos a opção pela interrupção do recolhimento das contribuições 
normais para o PBDC com migração para o MOEDAPREV da sua Reserva Matemática do Direito Acumulado, deduzida a 
parcela de sua responsabilidade no equacionamento da totalidade do déficit técnico apurado na avaliação atuarial específica 
de saldamento e migração. Ante o exposto, até que seja finalizado o processo de migração, deverá ser observado para 2020, 
o Plano de Custeio vigente em 2019, o qual prevê o recolhimento de contribuições mensais de participantes, assistidos e 
patrocinadores e do custeio administrativo. 
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4 Parecer atuarial do plano

Campo Preenchimento

Qualidade da base cadastral

A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela CIFRÃO encontra-se posicionada em 31.12.2019. A referida base de 
dados foi submetida a testes de consistência e, após ratificações/retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências 
verificadas, os dados foram considerados suficientes para fins da Avaliação Atuarial.

Entre 2018 e 2019, a análise crítica da base cadastral de participantes e assistidos constatou que não houve variação atípica, sendo 
observado a seguinte movimentação: 

i. a massa de participantes ativos reduziu de 145 para 114 participantes, sendo que 10 se desligaram e optaram pelo resgate, 2 optaram 
pelo Instituto do Benefício Proporcional Diferido, elevando o número de optantes para 5, 2 retornaram à atividade após suspensão da 
aposentadoria, 23 se aposentaram; além disso, foram mantidos na base de dados 2 participantes ativos que falecerem, porém o 
benefício de pensão por morte ainda não havia sido concedido; 

ii. por conseguinte, a massa de aposentados se elevou, passando de 787 para 800, em razão das 23 aposentadorias concedidas 
oriundas dos participantes ativos, inclusão de 3 aposentadorias, não incluídas anteriormente, e a concessão de 1 Benefício Proporcional 
Diferido; por outro lado, 2 benefícios foram extintos e 12 aposentados faleceram, gerando as respectivas pensões;

iii. entre as pensões, além da concessão de 12 novos benefícios oriundos dos aposentados falecidos em 2019 e da concessão de 
benefício a beneficiário de aposentado falecido em 2016, verificou-se a extinção de 12 benefícios, elevando de 238 para 240 as pensões 
vigentes.
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