
 

 

  
 

 

EDIÇÃO Nº 18 – MAIO/2018 
 
 

PLANO CLT 
PLANO DE CUSTEIO 2018. MODIFICAÇÃO DO PLANO DE 

EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DE 2011 E CRIAÇÃO DO PLANO DE 
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2017 

 
 

Comunicamos a V.Sas. os motivos que levaram a SIAS a aprovar, no âmbito do Plano CLT, a 

modificação da contribuição extraordinária vigente (relativo ao Plano de Equacionamento do Déficit 

de 2011) e criação de nova contribuição extraordinária, esta para equacionar o Déficit de 2017, as 

quais foram implantadas em abril de 2018, conforme informado em ofício encaminhado para 

residência de cada assistido (CT DE n. 2/2018, de 3 de abril de 2018). 

 

Plano Previdenciário Suplementar à Previdência Social – PPSPS (“Plano CLT”) 

 

O Plano PPSPS, conhecido como “Plano CLT”, tem por objetivo suplementar as aposentadorias 

pagas pelo INSS aos assistidos e beneficiários da SIAS, desde que preenchidos os requisitos de 

seu regulamento.  

 

Em dezembro de 2017, o plano possuía 13 participantes (apenas empregados da SIAS), 1 

autopatrocinado, 109 assistidos (ex-empregados da SIAS e ex-funcionários do IBGE que se 

aposentaram antes do advento da Lei n. 8.112/1990, a qual instituiu o Regime Jurídico Único), e 

427 beneficiários (pensionistas). 

 

Embora a SIAS, nos últimos 10 anos, tenha obtido resultado positivo nos investimentos dos 

recursos do plano – vale dizer, superior à meta atuarial1 –, a estrutura do plano (benefício 

definido2), combinada com o reduzido número de participantes e regime financeiro do plano 

(capitalização), dentre outros,  fizeram com que o Plano, em 2017, atingisse o déficit3 de R$ 

5.284.718,32, o que corresponde a 10,59% do total das provisões matemáticas4. 

COMUNICA 



 

 

 

 

Relevante destacar o comparativo nos últimos 10 (dez) anos de contribuições normais e 

extraordinárias de participantes, assistidos e patrocinadores SIAS e IBGE (R$ 6.043.879,00) frente 

ao pagamento de benefícios aos assistidos e pensionistas do Plano (R$ 67.545.624,00).  

 

 

 

Plano de Equacionamento  

 

Diante desse panorama, estava em vigor Plano de Equacionamento relativo ao déficit de 2011, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo da SIAS em reunião realizada em 12 e 13 de março de 2012. 

O plano, contudo, não foi suficiente para sanar essa situação, de modo que, atendendo à 

recomendação atuarial aprovada pela Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo da SIAS, em 

reunião ocorrida em 12/3/2018, aprovou:  
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(i) a modificação da base de cálculo e da alíquota das contribuições extraordinárias 

previstas no Plano de Equacionamento relacionado ao déficit de 2011 (prazo 

remanescente: 47 meses); 

 

 

(ii) a criação de novo plano de equacionamento (déficit 2017), com novas contribuições 

extraordinárias pelo prazo de 9 (nove) anos, nos seguintes termos: 

 

 

 

Frisamos que a modificação da alíquota e da base de cálculo (de “contribuição normal” para 

“salário de participação”) da contribuição extraordinária fixada no Plano de Equacionamento 

relativo ao déficit de 2011 teve por objetivo exclusivo facilitar a cobrança das contribuições, uma 

vez que as contribuições (percentual) para equacionar ambos os déficits passarão a incidir sobre a 

mesma base (salário de participação). 

 

Em síntese, a partir do mês de abril, com o objetivo de equacionar os déficits de 2011 e 2017, 

passarão a viger as seguintes contribuições extraordinárias5: 

 

 

 

Importante ressaltar que o equilíbrio do plano será reavaliado atuarialmente ao final de 2018 

visando a ajustar, se necessário, os citados planos de equacionamento.  



 

 

Relatório 

 

O relatório de avaliação, elaborado pela consultoria atuarial externa responsável pelo plano, que 

aponta o déficit e propõe o plano de equacionamento, está disponível no site da SIAS 

(www.sias.org.br). 

 

Permanecemos à disposição dos participantes e assistidos para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas sobre o assunto.  

 

1 Meta mínima legalmente fixada de rendimento dos recursos dos Planos, hoje em INPC + 
5,5% ao ano. 

2 Plano de benefício definido é aquele que a “fórmula de cálculo” do benefício é conhecida 
pelo participante desde a contratação. Em outras palavras, nessa modalidade, o 
participante já sabe de antemão, com base no regulamento do plano, como calcular o valor 
do benefício que receberá no futuro.  Por outro lado, o valor da contribuição, necessária 
para custeio do compromisso futuro, varia no período de constituição da reserva. Essa 
contribuição é calculada por um atuário. 

3 Diferença negativa entre as obrigações do plano e seu patrimônio. 
4 É o valor necessário para cumprir com os compromissos do plano. Corresponde à diferença 

entre a projeção dos benefícios a serem pagos e das contribuições previdenciárias  a serem 
recebidas. 

5 Lei Complementar n. 109/2001, art. 19. As contribuições destinadas à constituição de 
reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, 
observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar. 

       Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 
        I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e 
        II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras 
finalidades não incluídas na contribuição normal. 
 

 
 

RJ, 15 de maio de 2018. 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sias.org.br/

