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O relatório da área de seguridade tem por finalidade
apresentar as principais atividades desenvolvidas no mês,
informando os números e valores relativos ao período de
agosto de 2010, bem como notícias sobre a Previdência
Social e o segmento de Previdência Complementar.

Agosto/2010

RELATÓRIO SEGURIDADE
•

NÚMEROS DE AGOSTO/2010
O número de participantes e assistidos no mês de agosto de 2010 apresentou a
seguinte distribuição:

 Participantes e Assistidos
SITUAÇÃO

QUANTIDADE
PLANO BD

QUANTIDADE
PLANO CD

ATIVOS (COELCE E FAELCE)
AUTOPATROCINADOS
EM VESTING OU BPD
EM PROCESSO DE APOSENTADORIA
EM PRAZO DE OPÇÃO
APOSENTADOS
PENSIONISTAS

470
13
6
0
0
1.575
550

785
15
8
0
9
16
2

TOTAL

2.614

835

Definem-se como participantes “Em Vesting ou BPD” aqueles que se desligaram do
patrocinador e optaram por suspender o recolhimento de contribuições ao Plano de
Benefícios, tendo direito a um benefício proporcional ao seu tempo de filiação, a ser
recebido quando implementar todas as condições estabelecidas no Regulamento do
Plano.
Cabe-nos esclarecer que participantes enquadrados na situação “em processo de
aposentadoria” são aqueles que estão aguardando a carta de concessão do benefício
da Previdência Social, enquanto que participantes “em prazo de opção” são aqueles
que se desligaram do patrocinador e estão em prazo de definição por um dos institutos
previdenciários previstos no regulamento do Plano de Benefícios.
 Benefícios Concedidos
Foi concedido no mês de agosto 2 (dois) benefícios do Plano BD e nenhum
benefício do Plano CD.
 Desligamentos dos Planos de Benefícios
No mês ocorreu 1 (um) desligamento de participante do Plano BD e 1 (um)
desligamento do Plano CD.
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•

DESPESAS PREVIDÉNCIARIAS

 Despesa com Benefícios do Plano BD
A despesa com benefícios de complementação totalizou R$ 3.322.731,97
(três milhões, trezentos e vinte e dois mil e setecentos e trinta e um reais
e noventa e sete centavos), sendo distribuídos conforme o quadro abaixo:
TIPO DE BENEFÍCIO
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
IDADE
INVALIDEZ
VESTING / BPD
ESPECIAL
PENSÕES

QUANTIDADE
1.203
38
158
20
156
547

TOTAL

VALOR EM R$
2.569.270,56
37.393,10
181.114,58
49.883,91
133.896,74
351.173,08

2.122

3.322.731,97

 Despesa com Benefícios do Plano CD
O valor da despesa do Plano CD no mês de agosto foi de R$ 25.126,93
(vinte e cinco mil cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos).
TIPO DE BENEFÍCIO
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PENSÕES POR MORTE
TOTAL

QUANTIDADE
16
2

VALOR EM R$
23.704,46
793,15

18

24.497,61

 Despesa com Restituição de Contribuições

Plano CD

Plano BD

A despesa com restituição de contribuições do

A despesa com restituição de contribuições do

Plano

totalizou

Plano BD no mês de agosto totalizou

R$ 115.048,28 (cento e quinze mil, quarenta e

R$ 36.695,89 (trinta e seis mil, seiscentos e

oito

centavos),

noventa e cinco reais, e oitenta e nove

de

centavos), referente ao desligamento de

CD
reais

referente

no
e
ao

1 (um) participante.

mês
vinte

de
e

agosto
oito

desligamento

1 (um) participante.
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•

RECEITAS PREVIDENCIAIS

Plano BD

As receitas previdenciárias do Plano de Benefícios, constituída por contribuições
normais, amortizantes e custeio administrativo previdencial totalizaram R$ 833.603,71
(oitocentos e trinta e três mil seiscentos e três reais e setenta e um centavos).
Abaixo apresentamos quadro com distribuição das receitas previdenciais do mês
de agosto, bem como o valor acumulado no exercício.
RECEITAS PREVIDENCIAIS
PATROCINADORES ( A )
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
ATIVOS ( B )
AUTOFINANCIADOS ( C )
ASSISTIDOS ( D )
TOTAL (A + B + C + D)

VALOR EM R$
527.688,99
102.385,28
425.303,71
145.930,99
8.647,09
151.336,64
833.603,71

Plano CD

A seguir apresentamos as contribuições efetuadas no mês de agosto:

RECEITAS PREVIDENCIAIS
PATROCINADORES ( A )
ATIVOS ( B )
ASSISTIDOS ( C )
AUTOFINANCIADOS ( D )
TOTAL (A + B + C + D)

VALOR EM R$
157.315,51
157.237,40
386,71
2.924,06
317.863,68
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•

RESERVAS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Plano BD
O quadro abaixo apresenta as provisões matemáticas recorrentes do Plano BD,
referente ao mês de agosto/2010.

RESERVAS

VALOR EM R$

RESERVA TÉCNICA ( A )
PROVISÕES MATEMÁTICAS ( B )

668.344.808,72
607.605.193,31

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (+)

489.264.513,70

BENEFÍCIOS A CONCEDER (+)

166.065.783,51

RESERVA A AMORTIZAR (-)

(47.725.103,90)

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ( A - B)

60.739.615,41

Plano CD
Apresentamos a seguir as provisões matemáticas do Plano CD, referentes ao mês
de agosto/2010.

RESERVAS
PROVISÕES MATEMÁTICAS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
BENEFÍCIOS A CONCEDER
PROVISAO COLETIVA BENEF DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIAL

VALOR EM R$
42.806.670,09
2.668.029,19
38.644.510,82
1.494.130,08
81.902,05
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Expectativa de vida cresce 3 anos

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada sexta-feira,
mostra que a expectativa de vida no País aumentou cerca de três anos entre 1999 e 2009. A
nova expectativa de vida do brasileiro é de 73,1 anos.
Entre as mulheres são registradas as menores taxas de mortalidade. Elas representam 55,8%
das pessoas com mais de 60 anos. No período avaliado, a expectativa de vida feminina
passou de 73,9 anos para 77 anos. Entre os homens, passou de 66,3 anos para 69,4 anos.
Segundo o IBGE, a taxa de expectativa de vida no Brasil ainda é menor que a da América
Latina e do Caribe (73,9 anos), só ficando à frente da Ásia (69,6 anos) e da África (55 anos).
Na América do Norte a taxa fica em 79,7 anos.
Os níveis mais baixos da taxa de fecundidade se encontram nos estados da Região Sudeste,
sobretudo no Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 1,63 e 1,67 filho por mulher,
respectivamente. Com relação a cor ou raça, segundo o IBGE, a taxa de fecundidade das
mulheres
brancas
(1,63 filhos) era menor do que a das negras ou pardas (2,20).
A pesquisa mostra que o aumento da esperança de vida ao nascer e a queda da
fecundidade no País têm feito subir o número de idosos, que passou entre 1999 e 2009 de
6,4 milhões para 9,7 milhões. Em termos percentuais, a proporção de idosos na população
subiu de 3,9% para 5,1%. Em compensação, no mesmo período, caiu o número de crianças e
adolescentes de 40,1% para 32,8%, estreitando o topo da pirâmide etária brasileira. Mesmo
assim, o País é considerado jovem. (O Diário-AssPreviSite)
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5. OUTROS ASSUNTOS DA ÁREA DE SEGURIDADE/PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS
1. Exibição do filme do Programa Pipoca com Guaraná, com a participação de 32
pessoas, no dia 26 de agosto;
2. Palestra “Sistema Nervoso” proferida pelo Educador Físico Prof. Leopoldo Martins,
para os assistidos do Programa de Melhoria da Condição Física do Participante,
no dia 30 de agosto;
3. Participação no XIII Encontro dos Profissionais de Benefícios, realizado em Natal,
no período de 18 a 20 de agosto de 2010.
4. Reunião do Comitê de Seguridade em 27 de agosto.

"NÃO É MERECEDOR DO FAVO DE MEL AQUELE QUE EVITA A COLMÉIA,
PORQUE AS ABELHASTEM FERRÕES"
William Shakespeare
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