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RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL NO ENCERRAMENTO DO 

EXERCÍCIO DE 2015 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Objetivo do Relatório 

 

O presente relatório visa adequar os resultados da avaliação atuarial do plano, no 

encerramento do exercício de 2015, ao Ativo Líquido ajustado e informado pela SIAS, 

em 25/06/2016, após aprovação do relatório original pelo Conselho Deliberativo em 

Reunião Ordinária de 24 e 25/5/2016, que deverá ser substituído. 

 

1.2 Objetivo da Avaliação 

 

Apresentar os resultados das provisões matemáticas e o custo do Plano de Previdência 

Complementar ao Regime Jurídico Único (RJU), no encerramento do exercício de 

2015, com base nos dados cadastrais dos participantes e assistidos e seus 

beneficiários. 

Estabelecer o custeio, para o exercício de 2016, necessário ao pagamento futuro dos 

benefícios do Plano.  

Elaborar a Demonstração Atuarial (DA), para encaminhamento à Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. 

 

1.3 Características do Plano 

 

O Plano de Previdência Complementar ao Regime Jurídico Único (RJU) tem por 

finalidade ampliar as coberturas do regime de previdência dos servidores estatuários 

dos Patrocinadores, de forma que a cobertura dada pelos Planos de Previdência 

Complementar em relação aos regidos pelo Regime Celetista em conjunto com a 

Previdência Social seja parcial ou totalmente realizada no âmbito do Plano RJU e do 

Regime Jurídico Único, sendo entendida a cobertura previdenciária dada pelos 

Patrocinadores aos servidores estatuários como forma de patrocínio dos mesmos, já 

que, pela sua amplitude, limita a cobertura do Plano RJU aos Benefícios de Risco. 

O Plano de Benefícios RJU é um Plano de Previdência Complementar enquadrado na 

modalidade de benefício definido e aberto a novas adesões.  

São oferecidos os seguintes benefícios: 
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o Suplementação da Aposentadoria por Invalidez quando esta for concedida com 

aplicação de proporcionalidade pelo Regime Jurídico Único (RJU); 

o Suplementação da Pensão por Morte decorrente da Reversão da 

Suplementação de Aposentadoria por Invalidez, quando esta for concedida com 

aplicação de proporcionalidade pelo Regime Jurídico Único (RJU);  

o Suplementação da Gratificação Natalina relativa a Suplementação de 

Aposentadoria por Invalidez e a Suplementação da Pensão por Morte; 

o Pecúlio por Morte com Capital Reduzido; 

o Pecúlio por Morte com Capital Pleno. 

 

 

2 DADOS DE PARTICIPANTES 

 

2.1 Consistência da Base de Dados 

 

As informações cadastrais dos participantes do Plano foram disponibilizadas pela SIAS, 

com data base posicionada em dezembro de 2015. 

Sobre esta, foram aplicados testes que verificaram a adequação dos registros para a 

realização da Avaliação Atuarial, permitindo considerá-los consistentes. 

Foram utilizadas também, informações contábeis fornecidas pela SIAS referente ao 

mesmo período. 

 

2.2 Estatísticas dos Dados  

 

      31/12/2015 

Ativos 
Invalidez 

1. Quantidade 828 

2. Sexo F 205 

3. Sexo M 623 

4. Folha Salário de Participação  R$ 98.220.852,21  

5. Salário Médio  R$ 9.124,94  

6. 
Média do percentual de contribuição do 
participante 

0,97% 

7. Idade Média 54,18 

8. Tempo Médio de Contribuição  26,641 

9. Tempo Médio para Aposentadoria 5,46 

10. Tempo Médio de Empresa 28,36 

        

Ativos Pecúlio 
1. Quantidade 7133 

2. Sexo F 3249 
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3. Sexo M 3884 

4. Folha Salário de Participação  R$ 813.994.824,76  

5. Salário Médio  R$ 8.778,21  

6. 
Média do percentual de contribuição do 
participante 

1,27% 

7. Idade Média 64 

8. Tempo Médio de Contribuição  30,08 

9. Tempo Médio para Aposentadoria 1,61 

10. Tempo Médio de Empresa 36,58 

  
    

Assistidos 

1. Quantidade 216 

2. Sexo F 113 

3. Sexo M 103 

4. Folha de Benefício Mensal  R$ 250.305,19  

5. Média Contribuição Mensal 0,00% 

6. Benefício Médio  R$ 1.158,82  

7. Idade Média 62,31 

  
    

Pensionistas 

1. Quantidade 44 

2. Sexo F 39 

3. Sexo M 5 

4. Folha de Benefício Mensal  R$ 25.173,48  

5. Média Contribuição Mensal - 

6. Benefício Médio  R$ 572,12  

7. Idade Média 62,61 

  

 

Ativos 

Invalidez 

10,07% 

Ativos Pecúlio 

86,77% 

Assistidos 

2,63% 

Pensionistas 

0,54% 

Gráfico 01: Quantidade de participantes 
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90,10% 

Assistidos 

3,13% 
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1,08% 

Gráfico 02: Quantidade de participantes do sexo feminino 

Ativos 

Invalidez 

13,37% 

Ativos Pecúlio 

83,37% 

Assistidos 

2,43% 
Pensionistas 

0,84% 

Gráfico 03: Quantidade de participantes do sexo masculino 
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Gráfico 04: Idade média dos participantes 
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3 HIPÓTESES 

 

Realizado estudo técnico de aderência das premissas adotadas na Avaliação Atuarial 

de 2015, para identificação daquelas com melhor adequação às características do 

Plano. O documento Estudo Técnico Testes de Aderência RJU, enviado à SIAS, em 09 

de março de 2016, recomenda as seguintes hipóteses, utilizadas na Avaliação Atuarial 

de 2015: 

 

Hipóteses 
Grupo 

de 

Custeio 

Praticadas Recomendada 

Biométricas 

Mortalidade Geral G1 AT-83 Sua. 10% 
AT-83 (MALE) 

Suavizada em 10% 

Entrada a Invalidez G1 Álvaro Vindas Álvaro Vindas 

Mortalidade de Inválidos G1 AT-83 Sua. 10% 
AT-83 (MALE) 

Suavizada em 10% 

Mortalidade Geral G2 AT-49 AT-83 (MALE) 

Mortalidade de Inválidos G2 AT-83 Sua. 10% 
AT-83 (MALE) 

Suavizada em 10% 

Demográficas 

Composição Familiar G1 Família Informada Família Informada 

Rotatividade G1 0% 0% 

Novas Entradas G1 0% 0% 

Econômicas 

Taxa de Crescimento Salarial G1 0% a.a. 0% a.a. 

Taxa de Crescimento Benefício G1 0% a.a. 0% a.a. 

FATCAP Salário G1 0,97 1 

FATCAP Benefício G1 0,97 1 

Reajuste do Benefício G1 
Conforme 

Regulamento 
Conforme 

Regulamento 

 

 

4 REGIMES E MÉTODOS FINANCEIROS 

 

 Modalidade: Benefício Definido 

 Regimes Financeiros:  

o Capitalização (Método Agregado): Invalidez e reversão em pensão do benefício 

de invalidez, inclusive respectivas gratificações natalinas. 

 Repartição Simples: Pecúlio por Morte. 

A metodologia atende à legislação vigente e obedece às características de um plano 

previdenciário da modalidade de benefício definido. 
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5 PLANO DE CUSTEIO 

 

5.1 Plano de Custeio Atual 

O Plano de Benefícios será custeado pelo recolhimento de contribuições mensais de 

Participantes em duas formas: 

 Participante ou Assistido: 

o Para cobertura das suplementações de aposentadoria por invalidez, reversível 

em pensão, e respectiva gratificação natalina: 

  0,96% do Salário de Participação ou Salário de Benefício; 

o  Para cobertura do Pecúlio por Morte: 

 Benefício correspondente a 10 (SRB): 1,36% do Salário de Participação ou 

Salário de Benefício; 

 Benefício correspondente a 5 (SRB): 0,68% do Salário de Participação ou 

Salário de Benefício. 

 Custeio das despesas administrativas: Como definido pelo Conselho Deliberativo 

para o exercício de 2016, a opção da SIAS será a taxa de carregamento definida na 

Resolução CGPC Nº 29, de 31/08/2009. Assim, o limite de recursos destinados pelo 

plano RJU ao Plano de Gestão Administrativa será de 9% sobre a soma das 

contribuições e dos benefícios do plano no exercício de 2016, deduzidas as receitas 

administrativas. Para a presente avaliação, utilizou-se 4,60% das contribuições 

vertidas pelos participantes e patrocinador e 4,60% do valor dos benefícios em 

manutenção. 

Não há contribuições vertidas pelo Patrocinador. 

 

6 RESULTADO FINANCEIRO-ATUARIAL 

 

6.1 Patrimônio 

 

A ATEST acatou o balancete do plano, informado pela SIAS em 25/06/2016, que 

registra: 

     Valores em R$ 

  31/12/2015 

Ativo 69.712.108,28 

Exigíveis 6.633.508,24 

Fundos 32.596.618,82 

Patrimônio de Cobertura das Provisões Matemáticas 30.481.981,22 
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6.2 Provisões  Matemáticas 

Valores em R$ 

  31/12/2015 

Patrimônio social 63.078.600,04 

 
Patrimônio de cobertura do plano 30.481.981,22 

  
Provisões Matemáticas    41.119.849,14  

   
Benefícios concedidos 41.119.849,13 

    
Contribuição definida 0,00 

     
Saldo de contas dos assistidos 0,00 

    
Benefício Definido estruturado em regime de capitalização 41.119.849,13 

     
Valor atual dos benefícios programados - assistidos 0,00 

     
Valor atual dos benefícios não programados - assistidos 41.119.849,14 

   
Benefícios a conceder 0,00 

    
Contribuição definida 0,00 

     
Saldo de contas - parcela patrocinadores/instituidores 0,00 

     
Saldo de contas - parcela participantes 0,00 

    
Benefício Definido estruturado em regime de capitalização 
programado 

0,00 

     
Valor dos benefícios futuros programados 0,00 

     
(-) Valor atual das contribuições futuras dos patrocinadores 0,00 

     
(-) Valor atual das contribuições futuras dos participantes 0,00 

    
Benefício Definido estruturado em regime de capitalização não 
programado 

0,00 

     
Valor dos benefícios futuros não programados         992.267,72  

     
(-) Valor atual das contribuições futuras dos patrocinadores 0,00 

     
(-) Valor atual das contribuições futuras dos participantes (992.267,72) 

   
(-) Provisões matemáticas a constituir 0,00 

    
(-) Serviço passado 0,00 

     
(-) Patrocinadores 0,00 

     
(-) Participantes 0,00 

    
(-) Déficit equacionado 0,00 

     
(-) Patrocinadores 0,00 

     
(-) Participantes 0,00 

     
(-) Assistidos 0,00 

    
(+/-) Por ajustes das contribuições extraordinárias 0,00 

     
(+/-) Patrocinadores 0,00 

     
(+/-) Participantes 0,00 

     
(+/-) Assistidos 0,00 

  
Equilíbrio técnico 0,00 

   
Resultados realizados   (10.637.867,91) 

    
Superávit técnico acumulado 0,00 

     
Reserva de contingência 0,00 

     
Reserva especial para revisão de plano 0,00 

    
(-) Déficit técnico acumulado (10.637.867,91) 

   
Resultados a realizar 0,00 

 
Fundos 32.596.618,82 

  
Fundos previdenciais 25.927.618,17 

    Fundos administrativos 6.669.000,65 
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6.3 Situação do Plano 

 

Os resultados do Plano foram: 

Valores em R$ 

  31/12/2015 

Ativo 69.712.108,28 

Exigíveis 6.633.508,24 

Fundos 32.596.618,82 

Patrimônio de Cobertura das Provisões Matemáticas 30.481.981,22 

Provisões Matemáticas  41.119.849,14 

Superávit/Déficit   -10.637.867,91 

 

 O Patrimônio de Cobertura das Provisões Matemáticas, comparado ao valor registrado 

no encerramento do exercício de 2014, apresentou crescimento de 4,80%. 

 A variação das Provisões Matemáticas do Plano seguiu o mesmo comportamento, 

entretanto apresentando crescimento maior, registrando um valor 5,63% superior em 

relação ao do exercício anterior, resultando num déficit técnico. 

 

 

6.4 Fundos 

 

Os Fundos de Investimento equivalem a R$ 32.596.618,82 e os Fundos 

Administrativos e Previdenciais R$ 6.669.000,65 e R$ 25.927.618,17, 

respectivamente. 

 

7 CUSTO DO PLANO 

 

7.1 Folha de Salários e de Benefícios 

 

Os valores apresentados abaixo estão posicionados na data base do cadastro: 

              Valores em R$ 
Ativos Invalidez Folha de Salários Mensal      7.555.450,17  

 
Folha de Salários Anual    98.220.852,21  

      

Ativos Pecúlio Folha de Benefícios Mensal    62.614.986,52  

 
Folha de Benefícios Anual  813.994.824,76  

      

Assistidos Folha de Benefícios Mensal         246.700,96  

  Folha de Benefícios Anual 3.253.967,47  

      

Pensionistas Folha de Benefícios Mensal           25.173,48  

  Folha de Benefícios Anual         327.255,24  
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7.2 Custo 

 

O Custo Normal corresponde ao valor necessário para a formação das reservas para 

pagamento dos compromissos do plano, portanto mantendo o Plano equilibrado 

durante um ano. Na avaliação atuarial do ano seguinte, as reservas serão recalculadas 

para nova apuração de custo. 

 Valores em R$ 

Custo Normal do Ano   Valor  Percentual 

Capitalização Invalidez 958.526,53 0,99% 

    
Repartição Simples Pecúlio por Morte  10.589.616,05 2,83% 

 

Como definido pelo Conselho Deliberativo para o exercício de 2016, a opção da SIAS 

será a taxa de carregamento definida na Resolução CGPC Nº 29, de 31/08/2009. 

Assim, o limite de recursos destinados pelo plano RJU ao Plano de Gestão 

Administrativa será de 9% sobre a soma das contribuições e dos benefícios do plano 

no exercício de 2016, deduzidas as receitas administrativas. Para a presente 

avaliação, utilizou-se 4,60% das contribuições vertidas pelos participantes e 

patrocinador e 4,60% do valor dos benefícios em manutenção. 

 

 

8 PARECER ATUARIAL 

 

A avaliação atuarial tem o objetivo de dimensionar o valor das provisões matemáticas 

e o custo do Plano Previdenciário RJU no encerramento do exercício de 2015, 

estabelecer o custeio para o exercício de 2016 e elaborar a Demonstração Atuarial 

(DA) para encaminhamento à PREVIC. 

O cadastro dos participantes do Plano foi fornecido pela SIAS e refere-se ao mês de 

dezembro/2015. Não foi realizado exame documental, aplicados apenas testes de 

consistência detalhados. Os dados foram considerados adequados ao estudo, com os 

devidos esclarecimentos fornecidos pela Entidade. 

Foram identificadas diferenças nos valores de salários e benefícios e entre tempo de 

patrocinadora informado e calculado pela ATEST quando relacionado bases de 

setembro e dezembro de 2015. Em resposta, a SIAS corrigiu dados necessários. 

O Plano tem características de benefício definido (BD), observadas pelo cálculo prévio 

do valor do benefício, por assegurar renda mensal vitalícia e pela adoção do regime 

financeiro de capitalização e do método agregado para o cálculo de compromissos com 

aposentadorias. Em consequência, utiliza-se este regime e método para cálculo dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez, reversão em pensão do benefício de 



 

12 

invalidez, inclusive respectivas gratificações natalinas. Os compromissos com pecúlio 

por morte resultam do regime de repartição simples. 

Não houve alteração regulamentar nos últimos exercícios. 

Com base no Teste de Aderência de Hipóteses Atuariais ET/SIAS/RJU – 0601, a 

hipótese de Mortalidade Geral referente ao Grupo de Custeio 2 foi alterada da AT -49 

para AT-83 Masculina. Assim como as hipóteses de Fator de Capitalização de Salários 

e Benefícios dos Grupos de Custeio 1 e 2, passando de 0,97 para 1,0. 

A ATEST acatou o balancete do plano, informado pela SIAS em 25/06/2016, que 

registra: 

Valores em R$ 

  31/12/2015 

Ativo 69.712.108,28 

Exigíveis 6.633.508,24 

Fundos 32.596.618,82 

Patrimônio de Cobertura das Provisões Matemáticas 30.481.981,22 

 

De acordo com os resultados apresentados, as provisões matemáticas do Plano 

equivalem a R$ 41.119.849,14, para o Grupo de Custeio 1. Comparado ao patrimônio 

de cobertura informado, resulta em déficit de R$ 10.637.867,91, equivalente a -

25,87% do total de provisões matemáticas. 

A Resolução CNPC nº 22, publicada em dezembro de 2015, altera a forma como as 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar tratam qualquer desequilíbrio 

verificado nos resultados dos planos de benefícios. O equacionamento do déficit passa 

a contemplar a duração do passivo de cada plano, conforme descrito no art. 28 da 

Resolução:  

“Art. 28. Observadas as informações constantes em estudo 

específico da situação econômico-financeira e atuarial acerca das 

causas do déficit técnico, deverá ser elaborado e aprovado o 

plano de equacionamento de déficit até o final do exercício 

subsequente, se o déficit for superior ao limite calculado pela 

seguinte fórmula: 

Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo 

- 4) x Provisão Matemática”. 

 

O limite de déficit apurado para a SIAS, para o Grupo de Custeio 1, equivale a 

R$ 2.055.992,46, baseado na duração do passivo, de nove anos. Fundamentado neste 

limite e no resultado deficitário total de R$ 10.637.867,91, o Plano deverá equacionar 

o valor de R$ 8.581.875,46. 
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Independente do déficit atuarial apurado, e da consequente necessidade de 

equacionamento, até aqui evidenciados, a aplicação do plano de custeio vigente 

apura, para as provisões matemáticas, os valores relacionados: 

  
Provisões Matemáticas    41.119.849,13 

   
Benefícios concedidos 43.659.699,19 

    
Benefício Definido estruturado em regime de capitalização    43.659.699,19 

     
Valor atual dos benefícios não programados - assistidos    43.659.699,19 

   
Benefícios a conceder (2.539.850,05) 

     
Valor dos benefícios futuros não programados         992.267,72  

     
(-) Valor atual das contribuições futuras dos participantes (3.532.117,77) 

 

Tais valores, em seu conjunto, mostram claramente que os participantes pagam mais 

do que lhes será assegurado. O excesso de contribuições em relação aos benefícios 

demostram “resultado negativo” para as Provisões Matemáticas de Benefícios a 

Conceder.  

A boa técnica atuarial não reconhece e o sistema contábil da PREVIC não permite 

valores negativos para as provisões matemáticas. 

Para adequação dos resultados, que permitiria o equacionamento do déficit e o ajuste 

equitativo de contribuições de participantes e de assistidos, a ATEST CONSULTORIA 

ATUARIAL propôs novo plano de custeio para o Benefício de Invalidez:  

o Contribuição Normal Participantes: 0,2715% 

o Contribuição Adicional Assistidos: 29,77% 

A SIAS, por seus representantes, entende ser mais adequada a não aplicação imediata 

desse plano de custeio, o que permitiria reconhecimento de seus efeitos nesse 

encerramento de 2015. Por outro lado, a SIAS está comprometida com alterações no 

regulamento no exercício de 2016, em curso e pendente de andamento pela PREVIC. 

Tudo exposto, e visando atender solicitação da SIAS para viabilizar a transferência 

eletrônica dos resultados contábeis referentes ao encerramento do exercício, essa 

consultoria não identifica solução diferente de admitir a Provisão Matemática de 

Benefícios a Conceder sem valor (igual a zero), transferindo o saldo correspondente ao 

excesso de contribuições para a Provisão de Benefícios Concedidos, do que resulta: 

 

Provisões Matemáticas    41.119.849,14  

 
Benefícios concedidos 41.119.849,13 

  
Benefício Definido estruturado em regime de capitalização 41.119.849,13 

   
Valor atual dos benefícios não programados - assistidos 41.119.849,14 

 
Benefícios a conceder 0,00 

   
Valor dos benefícios futuros não programados         992.267,72  

   
(-) Valor atual das contribuições futuras dos participantes (992.267,72) 
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O ajuste realizado, por não alterar o valor total das Provisões Matemáticas, foi 

reconhecido pelas partes (Entidade e atuário) como o de menor impacto sobre os 

resultados da avaliação atuarial, razão pela qual veio a ser adotado. 

Registre-se, uma vez mais, que tal solução não encontra amparo na boa técnica 

atuarial, sendo admitida aqui de forma emergencial, exclusivamente para fechamento 

das contas no encerramento do exercício de 2015. Essa solução emergencial foi 

baseada no compromisso dos representantes da SIAS em identificar a solução para o 

problema, inclusive pela alteração do regulamento do plano, durante o exercício de 

2016, já em curso e em trâmite na PREVIC, conforme informado pelos representantes 

da SIAS. 

O regulamento apresenta o plano de custeio, para o primeiro ano, no qual fica 

estabelecida a paridade de contribuições entre participantes e assistidos. Tal paridade 

certamente refletia a realidade do momento de implantação, quando a quantidade de 

ativos superava, provavelmente em muito, a de assistidos.  

A evolução do plano, sem novas adesões e com desligamento de participantes, 

associada às naturais concessões de benefícios, fez com que a proporção original se 

invertesse, não permitindo a manutenção da paridade original. 

Divergente da paridade regulamentar, o plano de custeio aplicado em 2015 atribuiu 

aos participantes uma carga de contribuições superior às suas necessidades o que leva 

o grupo a excesso de contribuições.  

A pedido da SIAS, a ATEST CONSULTORIA ATUARIAL apresenta adiante uma proposta 

de plano de custeio que retorne à paridade original. Registre-se que tal proposta, por 

um lado, equaciona o déficit e atribui maior participação dos assistidos no 

financiamento do plano. Por outro, acentua o excesso de contribuições dos 

participantes, já mencionado no presente relatório. 

Posto isto, segue o plano de custeio solicitado: 

Elevar a alíquota de contribuições normais dos participantes e estabelecer 

contribuições normais assistidos, de forma a restabelecer a paridade prevista no 

regulamento original. 

o Contribuição Normal dos Participantes: 2,441%; 

o Contribuição Normal dos Assistidos: 2,441%. 
 

Caberá ao Conselho Deliberativo a decisão pelo novo plano de custeio. 

Para o Grupo de Custeio 2, referente ao Pecúlio por Morte, o plano de custeio poderá 

ser mantido, sendo que a SIAS registra Fundo da ordem de 25,9 milhões e Valor 

Esperado para o Compromisso com este benefício para 2016 equivalente a 15,7 

milhões. 
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Belo Horizonte, 02 de junho de 2016. 

 

ATEST – Consultoria Atuarial 

Sócio Coletivo do Instituto Brasileiro de Atuária – CIBA 88 

 

  

Amanda Barbosa Duarte 

Atuária MIBA 2524 

 

 
 

 

Ivan Sant’Ana Ernandes  

Diretor Técnico 

Atuário MIBA 506  
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ANEXO A – RESUMO DO PLANO 

 

Nome do Plano 

Plano de Previdência Complementar ao Regime Jurídico Único (RJU) 

 

Benefícios 

Suplementação da Aposentadoria por Invalidez quando esta for concedida com aplicação de 

proporcionalidade pelo Regime Jurídico Único (RJU); 

Suplementação da Pensão por Morte decorrente da Reversão da Suplementação de 

Aposentadoria por Invalidez, quando esta for concedida com aplicação de proporcionalidade 

pelo Regime Jurídico Único (RJU); 

Suplementação da Gratificação Natalina relativa a Suplementação de Aposentadoria por 

Invalidez e a Suplementação da Pensão por Morte; 

Pecúlio por Morte com Capital Reduzido; 

Pecúlio por Morte com Capital Pleno. 

Número de Contribuições 

13 pagamentos anuais 

 

Número de Benefícios 

13 pagamentos anuais 

Salário Real de Benefício (SRB) 

O valor corresponde, nesta situação, à soma de todas as parcelas que constituíram a 

remuneração mensal do Participante, referente ao mês precedente à invalidez ou morte, 

sobre as quais haja incidido contribuição para cobertura da Suplementação de 

Aposentadoria por Invalidez ou Pecúlio por Morte do PLANO RJU, que sejam consideradas no 

cálculo dos proventos de aposentadoria do Plano de Seguridade Social (PSS), excluindo-se 

desse cálculo a parcela relativa ao 13º Salário (Gratificação Natalina) e as parcelas que não 

sejam de competência do mês da referida última remuneração 
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Salário de Participação (SP) 

I- No caso de Participante Não Assistido: a soma de todas as parcelas que constituem a sua 

remuneração sobre as quais incidam contribuições para o Regime Jurídico Único (RJU), 

excluindo a Gratificação Natalina;  

II- No caso de Participante Assistido: a soma do valor dos proventos de inatividade 

percebidos através do Regime Jurídico Único (RJU), excluindo as Gratificações Natalinas, 

com o valor da Suplementação da Aposentadoria por Invalidez eventualmente recebida do 

PLANO RJU, exclusive a Suplementação da Gratificação Natalina. 

 

Índice do Plano 

Conforme Item 11 da Seção III Anexo II do Regulamento vigente, as suplementações serão 

reajustadas nas mesmas épocas e nos mesmos índices em que forem reajustados os 

respectivos proventos de aposentadoria e pensão recebidos do Regime Jurídico Único. 
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Condições e Cálculo 

Benefício Carência Pagamento Cálculo 

Suplementação 

da Aposentadoria 

por Invalidez 

12 contribuições mensais 
Aposentado, proporcional, 
por invalidez pelo Regime 

Jurídico Único 

Renda 
mensal 

(SRB) - (SRB X T)/ 35 se 
do sexo masculino e (SRB) 
- (SRB X T)/30 se do sexo 

feminino 
 

Suplementação 

da Pensão por 
Morte 

Morte do participante ativo 
ou assistido 

Renda 
mensal  

perc.(60% a 100%) 
suplementação de 
aposentadoria por 

invalidez 

Suplementação 

da Gratificação 

Natalina 

Receber ao longo do ano 
em curso, 

Suplementação de 

Aposentadoria por 

Invalidez ou 

Suplementação de 

Pensão por Morte. 

Pagamento 
único 

1/12 X suplementação X 
nº de meses da 

suplementação recebida 

Pecúlio por Morte Morte do participante ativo 
ou assistido  

Pagamento 
único 

5(SRB) ou 10(SRB) 

 
Sendo:  
SRB = Salário Real de Benefício 
T = Tempo de vinculação ao regime geral ou regime próprio 
 


