1 Informações Gerais
Campo
Número de Matrícula da EFPC
Número de CNPB do Plano de Benefícios
Tipo de Avaliação Atuarial
Fato Relevante
Justificativa
Data da Avaliação
Data do Cadastro
Número de CPF do Atuário
Duration do passivo do plano de benefícios
Observação sobre a Duration do Passivo
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Preenchimento
01345
2000006965
1
0
Nulo
20191231
20191031
86955713787
108
A duração do passivo é de aproximadamente 108 meses (8,98 anos), calculada com base nos resultados desta
Avaliação Atuarial, adotando a metodologia definida pela Previc.

2.1. Patrocinadores ou Instituidores
INCLUIR O DÍGITO '0' NO ARQUIVO .XML
Campo
Tipo de patrocinador ou instituidor
CNPJ do patrocinador ou instituidor
INCLUIR O DÍGITO '0' NO ARQUIVO .XML
Campo
Tipo de patrocinador ou instituidor
CNPJ do patrocinador ou instituidor
INCLUIR O DÍGITO '0' NO ARQUIVO .XML
Campo
Tipo de patrocinador ou instituidor
CNPJ do patrocinador ou instituidor
INCLUIR O DÍGITO '0' NO ARQUIVO .XML
Campo
Tipo de patrocinador ou instituidor
CNPJ do patrocinador ou instituidor

Preenchimento
1
1543032000104

Preenchimento
1
2884385000122

Preenchimento
1
7779299000173

Preenchimento
1
8560444000193

OK
Campo
Tipo de patrocinador ou instituidor
CNPJ do patrocinador ou instituidor
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Preenchimento
1
37880952000157

2.4 Provisões matemáticas a constituir e contratos do grupo de custeio
Campo
Origem das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos
Contabilização das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Patrocinador
Prazo Remanescente - Patrocinador
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Participante
Prazo Remanescente - Participante
Valor das Provisões Matemáticas a Constituir e Contratos - Assistido
Prazo Remanescente - Assisitido

Preenchimento
3
1
20.525.313,51
7
0
0
0
0

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

Preenchimento
2
2
0
10.627,00
0
0
0

Rodarte Nogueira
consultoria em estatística e atuária

2.5 Fonte dos Recursos
Campo
Data de início da vigência
Valor das Contribuições Normais
Percentual de Contribuição Normal
Origem do Custo Extraordinário
Valor das Contribuições Extraordinárias
Percentual de Contribuição Extraordinária
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial
Valor utilizado dos Fundos
Valor das Contribuições Normais
Percentual de Contribuição Normal
Origem do Custo Extraordinário
Valor das Contribuições Extraordinárias
Percentual de Contribuição Extraordinária
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial
Valor utilizado dos Fundos
Valor das Contribuições Normais
Percentual de Contribuição Normal
Origem do Custo Extraordinário
Valor das Contribuições Extraordinárias
Percentual de Contribuição Extraordinária
Origem dos Recursos do Fundo Previdencial
Valor utilizado dos Fundos
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Preenchimento
20200401
10.278.555,51
8,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.278.555,51
8,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.6 Fundos Previdenciais
Campo
Nome da fonte
Finalidade do fundo atuarial
Valor recebido no exercício
Valor utilizado no exercício
Saldo do fundo atuarial

Preenchimento
Fundo de Deslig.
Conforme dispositivos Regulamentares
9241628,90
44291,62
34707916,84

2.6.2 Fundos de destinação e utilização de reserva especial do grupo de custeio
Campo
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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Preenchimento
0,00
0,00
0,00
0,00

2.7 Parecer Atuarial do Grupo de Custeio
Campo

Preenchimento
Os custos atuariais relativos aos benefícios de risco assegurados pelo Plano foram reavaliados atuarialmente na data desta Avaliação,
considerando o excesso do encargo atuarial em relação aos saldos de conta projetado, sendo os benefícios programados apurados com base
nas contribuições normais vertidas, auferindo-se no total o custo médio de 16,48%.

Evolução dos custos
O custo normal médio do Plano em 31.12.2019 estava mensurado em 16,48% da Folha de salário-real-de-benefício, apurado de acordo com os
Regimes Financeiros e os Métodos de Financiamento adotados para todos os benefícios assegurados pelo Plano. Comparativamente ao
exercício anterior, houve uma pequena redução do custo do Plano, o qual registrou alíquota de 16,98% em 31.12.2018.
O Plano está estruturado na modalidade de Contribuição Variável, possuindo provisões matemáticas CD e BD.
Na parcela CD, as provisões matemáticas correspondem aos saldos de conta, mantidos atualizados pela rentabilidade, não havendo, dessa
forma, análise de variação. Quanto à parcela BD, a PMBAC e PMBC reavaliadas em 31.12.2019 são 2% inferiores àquelas determinadas na
avaliação de 2018 e atualizadas por recorrência até 31.12.2019.
Variação das Provisões Matemáticas

Na AA de 2019, os ganhos atuariais superaram as perdas. Observaram-se como ganhos relevantes alteração da Tábua de Mortalidade de
Inválidos, e da hipótese de Composição Familiar, bem como as movimentações cadastrais e diferenças metodológicas entre os cálculos
realizados por esta consultoria e aqueles que estavam sendo efetuados anteriormente. O ganho atuarial resultante foi apurado em
aproximadamente R$ 4 milhões.
Cabe destacar que 99,48% do Passivo a Conceder são provenientes dos Saldos de Conta, cujas informações são de responsabilidade da
Fundação.
Quanto às provisões matemáticas constituídas na modalidade CD, não há riscos atuariais envolvidos, mas tão somente riscos financeiros.
Já em relação às parcelas de benefício definido, dentre os principais riscos atuariais, destacam-se possíveis descolamentos das hipóteses
econômicas, financeiras, biométricas e demográficas, tendo em vista o longo prazo previsto para a integralização das obrigações previdenciais.

Principais riscos

Para mitigar este risco é importante observar a aderência das hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial, conforme a legislação vigente,
de modo que as mesmas correspondam ao comportamento observado na massa de participantes.
Nesse sentido, salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins da Avaliação Atuarial de 2019 foram aprovadas pela Fundação, sendo
subsidiadas pelos testes de aderência das hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados foram formalizados
à Fundação por meio de Estudos Específicos.
Em 31.12.2019, as PM do Plano não estão totalmente cobertas pelo respectivo patrimônio de cobertura, apurando-se Déficit de R$
19.611.673,95, aproximadamente 3,97% das provisões BD.
Segundo o Art. 30 da referida CNPC nº 30/2018, reforçado pela IN PREVIC nº 10/2018, anteriormente a definição sobre a obrigatoriedade de
equacionamento e do dimensionamento do montante mínimo a ser equacionado, deve-se apurar o Equilíbrio Técnico Ajustado (ETA), mediante
acréscimo ou decréscimo do ajuste da precificação no valor do Déficit.

Solução para insuficiência de cobertura
Considerando o valor do ajuste de precificação dos títulos federais informado pela Entidade para 12.2019 (R$ 10.032.823,65), o ETA foi avaliado
em R$ 9.578.850,30.
Aplicando-se a formulação descrita no Art. 29 da CNPC nº 30/2018 para a duração do passivo do Plano, (8,98 anos), tem-se como Limite de
Déficit Técnico Acumulado em 31.12.2019 o valor de R$ 24.598.101,74, não se fazendo necessário elaborar plano de equacionamento do déficit
técnico do Plano em 2020.
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4 Parecer atuarial do plano
Campo

Preenchimento
A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela Fundação encontra-se posicionada em 31.10.2019.
A referida base de dados foi submetida a testes de consistência e, após ratificações/retificações da Fundação, em
relação às possíveis inconsistências verificadas, os dados foram considerados suficientes para fins da Avaliação
Atuarial, não sendo necessária a elaboração de hipóteses para suprir deficiências da base de dados.

Qualidade da base cadastral
A análise crítica da base cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial tem como objetivo a identificação e correção de
possíveis inconsistências. Cumpre ressaltar que tal análise possui limitações de escopo, isto é, não é possível
afirmar se os dados são exatos e verídicos, cabendo, em qualquer hipótese, à Entidade a responsabilidade plena por
eventuais imprecisões existentes na base cadastral.
Em relação à parcela constituída na modalidade de Contribuição Definida, não houve variação do resultado, visto que
todos os ganhos ou perdas são repassados para saldo de conta dos participantes, que são mantidos atualizados pela
variação da cota patrimonial.
Variação do resultado

Natureza do resultado

Solução para equacionamento de déficit

Adequação do método de financiamento
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Influenciada pelos ganhos atuariais apresentadas no item 6.1.2, a situação econômico-financeira do Plano não se
agravou em 2019. O Déficit técnico acumulado em 31.12.2018, no valor de R$ 18.988.141,64, equivalente a
aproximadamente 3,95% das provisões matemáticas estruturadas na modalidade Benefício Definido da época
apresentou um pequeno aumento, passando a R$ 19.611.673,95 em 31.12.2019, aproximadamente 3,97% das
Provisões Matemáticas estruturadas em Benefício Definido.
Na Avaliação Atuarial de 2019, o Plano apresentou déficit técnico, cuja natureza perpassa a sua modelagem, grau de
maturidade, alterações de hipóteses e oscilações estatísticas em torno destas.
Conforme citado anteriormente, tendo apurado resultado deficitário, a Entidade deverá observar os procedimentos
previstos pela Resolução CNPC nº 30/2018, em especial o especificado no Título VI.
Assim, considerando o valor do ajuste de precificação dos títulos federais informado pela Entidade para 31.12.2019
(R$ 10.032.823,65), o Equilíbrio Técnico Ajustado de 31.12.2019, para fins de equacionamento do Plano, foi avaliado
em R$ 9.578.850,30. Como o Equilíbrio Técnico Ajustado é inferior ao limite apurado conforme formulação descrita
no Art. 29 da Resolução
CNPC nº 30/2018 (R$ 24.598.101,74), não há obrigatoriedade de elaboração de Plano de Equacionamento do Déficit
técnico em 2020.
O Regime Financeiro e o Método de Financiamento não foram alterados, uma vez que estes estão em conformidade
com os princípios atuariais geralmente aceitos, assim como em consonância com os normativos que regem a
matéria. Dessa forma, optou-se por manter o Regime de Capitalização conjugado com o Método Idade de Entrada
Normal para financiamento de todos os benefícios e Institutos do Plano.

__________________________
Cássia Maria Nogueira
MIBA/MTE: 1.049

(A) Para fins da Avaliação Atuarial de 31.12.2019, os valores relativos a patrimônio, ativos de investimentos, fundos
de investimento e administrativo, e exigíveis do Plano foram informados pela Fundação, por meio do Balancete
Contábil do mesmo período, sendo os dimensionamentos de inteira e exclusiva responsabilidade da Fundação;
(B) O Plano registra no seu ativo patrimonial Contribuições Contratadas de R$ 52.627.133,05 (cinquenta e dois
milhões seiscentos e vinte sete mil cento e trinta e três reais e cinco centavos), sendo contabilmente alocado em
Outras Contratações, de responsabilidade das Patrocinadoras, referente ao contrato SPJU-1527/2000 e seus
respectivos termos aditivos, cujo prazo de vencimento é 31 de julho de 2020;

Outro fato relevante

(C) O Plano registra, no seu Exigível Contingencial, a provisão de R$ 7.767.341,67, referente a ações movidas por
participantes contra o Plano, equivalente a 1,18% das Provisões Matemáticas.
(D) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial Anual de 2019, comparativamente às adotadas para
o exercício de 2018, destacam-se as seguintes alterações:
(D.1.) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT 83 Basic M&F agravada em 20% para MI 85 M&F;
(D.2.) Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas (Ativos):
Experiência Regional Centro-Oeste para 70% dos participantes possuem dependentes com diferença de idade entre
os cônjuges de 7 anos e a maioridade do temporário mais novo é alcançada quando o participante atinge 66 anos.;
(D.3.) Fator de Capacidade dos Benefícios: 97,95% para 98,29%;
(D.4.) Taxa de Juros: 5,45% a.a. para 5,44% a.a..

Regra de reversão e constituição

O Fundo Coletivo de Desligamento encontra-se registrado na Conta Fundo de Reversão de Saldo por Exigência
Regulamentar, conforme Plano de Contas, e é constituído pelas transferências de 50% dos Saldos referentes às
contribuições vertidas pelos Patrocinadores, existentes em conta única do Fundo Patrocinado, nas hipóteses em que
os Participantes tiveram suas cotas prescritas ou que tiveram efetuado Resgate de Contribuições ou Portabilidade,
sendo atualizado pela rentabilidade da Cota do Plano, cuja destinação dos recursos será definida pelo órgão
deliberativo da ELETRA, embasada em Parecer Atuarial, na forma de dispositivos regulamentares e Nota Técnica
Atuarial.
No encerramento do exercício de 2019, o referido Fundo monta R$ 34.707.916,84.
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Cássia Maria Nogueira
MIBA/MTE: 1.049

