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Até 2025, segundo a Organização

alguns gozam o tão merecido descan-

balho, representa um desafio. A ação
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Mundial da Saúde, o Brasil será o sex-

so, existem os mais impetuosos que ar-

voluntária contribui para ajudar pesso-

to país do mundo com o maior número

regaçam as mangas e vão a luta mos-

as em dificuldade, resolver problemas

Par ac y Cr uz de Mesqui t a Filho
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de pessoas idosas. Os fatores que mais

trar serviço. O grande desafio é ten-
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Paulo Rober to da Silva

contribuem para essa perspectiva são

tar adaptar-se a nova etapa da vida,
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as evoluções da medicina e os avanços

após anos de intensa atividade laboral.

tecnológicos, que vêm propiciando o

É preciso sentir-se útil. Uma boa for-

aumento da expectativa de vida.

ma de alcançar essa meta é abraçando
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Esdr a s Lour eiro Luca s

atividades que tragam prazer e for taleViver mais é impor tante. Porém, viver

çam a saúde e a auto-estima.

mais e com qualidade é, sem dúvida,

e melhorar a qualidade de todos ao seu
redor. E para quem o faz, evita a depressão e reduz os problemas de saúde referentes ao sedentarismo.
O INFR APREV dedica o tema do seu
relatório de atividades de 2005 aos

o desejo de todos. Para isso, é pre-

Uns optam por ter uma vida saudável

aposentados. Uma justa homenagem

ciso desenvolver hábitos saudáveis.

praticando uma atividade física. Outros

àqueles que com muita dedicação e

Adotar atividades físicas e de lazer ou

se dedicam a viver com ar te. Par tem

trabalho construíram esta empresa.

se dedicar a um trabalho voluntário

para a pintura, escultura, teatro, músi-

Esdr a s Lour eiro Luca s

são algumas das atitudes que ajudam

ca, dança, a escrever poemas, contos e

Para fazer par te do seu relatório, o

Maur o Lucius Lor et ti Mot t a

a ter uma vida melhor. No entanto, é

até mesmo livros. Há também aqueles

Instituto escolheu aposentados que fa-

Maur o Lucius Lor et ti Mot t a

R ail ton Edson dos Santos

necessário estar aber to a desaf ios e

que se dedicam ao próximo, trabalhan-

zem a diferença na terceira idade. São

R ail ton Edson dos Santos

SU PL ENTE S

ter novos objetivos. A recomendação

do como voluntários.

pessoas que acreditam no aprendiza-

O voluntariado, além de ocupação, é

do contínuo e que têm consciência que

Muitos aposentados já descobriram o

boa ação e opor tunidade de integração

suas experiências de vida podem aju-

caminho de uma vida melhor. Enquanto

com a comunidade. É mais que um tra-

dar a muitas pessoas.

SU PL ENTE S

vale para qualquer idade.

PATROCINADORAS
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I ns ti tu to I nfr aer o de Segur idade Social - INFR APR EV

Palavra do Superintendente

Desde 21 de março de 20 03, muitas coisas aconteceram
no INFR APREV. Temos a consciência que os rumos tra2 0 0 5

2 0 0 5

çados foram cuidadosamente analisados e os resultados
crescentes, que colhemos a cada ano, ref letem o acer-
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to das decisões.
Encerramos o exercício de 20 05 com a consolidação de
uma gestão mais moderna, com focos em resultados e no
cliente. O alcance da meta atuarial já era esperado, con-
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seqüência das mudanças implementadas nas car teiras de
investimentos. A superação foi e será o nosso grande desaf io. Por isso trabalhamos com duas metas, a Atuarial e a

Repensamos os planos de benefícios e f izemos acompanha-

da Política de Investimentos, um pouco mais arrojada.

mento das tendências para garantir o equilí brio ao longo
dos anos. Os estudos sinalizaram para a adoção de uma

A diversif icação da car teira propiciou resultados positi-

nova tábua de mor talidade, conseqüência da melhoria de

vos. Buscamos melhores opor tunidades de investimen-

qualidade de vida de nossos par ticipantes, que vivem cada

tos, que garantissem os retornos satisfatórios ao cum-

vez mais e melhor.

primento dos compromissos previdenciais. Nesse cenário, os riscos, inerentes ao mercado f inanceiro, foram fa-

Ainda no âmbito da seguridade, houve necessidade de refor-

tores decisivos. Coube a nós analisá-los e tentar diminuir

mulação dos regulamentos para atender as normas legais.

seus impactos.

A integração e a per feita sintonia com nossa patrocinadora

O nosso planejamento estratégico contemplou ações cor-

INFR AERO foram vitais para garantir os avanços consigna-

porativas voltadas aos par ticipantes, à tecnologia da in-

dos na gestão do INFR APREV.

formação, ao for talecimento do patrimônio, capacitação
técnica dos empregados e à melhoria do processo de comunicação. Os desaf ios foram lançados e as metas e indicadores atingidas pela equipe do INFR APREV.

Este relatório é uma síntese das ações desenvolvidas em
20 05. Ações que foram planejadas com muito cuidado,
apoiadas por critérios técnicos e que tinham um objetivo
comum : for talecer o Instituto, fazendo com que o par ticipante sinta-se cada vez mais protegido e seguro em depositar no INFR APREV sua esperança de um futuro melhor.
Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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M ISSÃO
“Administrar planos de benefícios
com ef iciência e transparência
para atender continuamente às
expectativas dos par ticipantes”.

VISÃO
“Ser um fundo de pensão de vanguarda,
cada vez mais comprometido com
os par ticipantes, as patrocinadoras
e a sociedade”.
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DESTAQUES
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Paulo Roberto da Silva
Diretor de Benefícios

Destaques
E lisabete Neves Nascimento sempr e
demons t r ou apt idão para desenhar,
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mas foi somente após a aposentado r ia, há cinco anos , que decidiu inves t ir
no dom. Decidiu voltar a es t udar, es t i -
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mulada pelos f ilhos e o mar ido. Pr estou ves t ibular para o cur so de Educa ção Ar t ís t ica, no qual se for mou e, daí
para fr ente, não par ou mais de pintar.
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é essencial para auto - es t ima, além

O Planejamento Estratégico do INFR APREV é um instru-

de pr o por cionar prazer, dis t ração e

mento de gestão totalmente par ticipativo, que envolve

agr egar novos conhecimentos . Na IIN
N-

o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o cor-

FR AE RO, t rabalhou como assis tente

po gerencial, com o propósito de def inir os principais ru-

adminis t rat iva, aposentando - se após

mos que irão impulsionar o Instituto para um futuro segu-

21 anos de ser viço.

ro e inovador.
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Para ela, ter uma at ividade des te t ipo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os objetivos estratégicos, somados a outros desaf ios estabelecidos pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo,

Para 20 05, a formulação das estratégias corporativas envolveu, além dos órgãos colegiados, as áreas de seguridade, f inanças, gestão organizacional, tecnologia da informação e
comunicação, sendo def inidos dez objetivos estratégicos :

compuseram as metas para o Programa de Remuneração
por Desempenho, criado pelo Instituto em maio de 20 04,
como instrumento de gestão voltado para aumentar o nível
de comprometimento dos empregados com as estratégias e

Reestruturação dos Investimentos

desaf ios organizacionais. O desaf io lançado a toda equipe do

Aumento da Arrecadação

INFR APREV foi superar as metas estabelecidas.

Implantação da Central de Atendimento
For talecimento do Papel do Representante INFRAPREV

O conjunto de metas e indicadores de 20 05, descritos a seguir, foi atingido com sucesso.

Pesquisa de Satisfação dos Par ticipantes
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Implantação do Programa de Qualidade de Vida

Evolução e rentabilidade dos RGRT

Capacitação Técnico-Prof issional dos Empregados

Os Recursos Garantidores das Reser vas Técnicas (RGRT )

Desenvolvimento de Política de Comunicação

alcançaram um crescimento de 16,35% no período avalia-

Aper feiçoamento dos Canais de Comunicação

do, superando a meta estabelecida em 4, 5% , que corres-

Avaliação e Melhoria dos Processos e Sistemas

pondeu a R $ 105.370 mil.
7

Desempenho das despesas administrativas

PROCESSO ELEITORAL

As despesas administrativas no período alcançaram o per-

O INFR APREV, em fevereiro de 20 05, realizou eleição par a

centual de 11,33 % dos recursos coletados. Este resultado

os Conselhos Deliber ativo e Fiscal. Os par ticipantes ele-

representou uma redução de 1,89 % em relação à meta es-

ger am, por voto direto, seus representantes no Ins tituto.

tabelecida e correspondeu a uma economia da ordem de

Receber am, pelo cor reio, cor respondência com infor ma-

R $ 983.794,97.

ções sobre o processo eleitor al, envelope car ta-resposta e cédula .
Os par ticipantes puderam se candidatar, atendidas às condições estabelecidas no edital de candidatura. O processo

Evolução das despesas administrativas

eleitoral foi conduzido, em absoluta transparência, por uma

16,0 %

comissão eleitoral constituída de três integrantes.
13.11%

13.07%

13.75%

Os candidatos divulgaram seus programas de atuação em
11,33%

tico e garantia de lisura a todo o procedimento, cer tif icado
por empresa especializada em auditoria.

8,0 %
6,0 %

A Assessoria Jurídica foi a responsável pela revisão das normas regulamentares do processo eleitoral.

4,0 %
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igualdade de condições, em sintonia ao processo democrá-

2 0 0 5

10,0 %

13.00 %

12,0 %

12.04%

14,0 %

2,0 %

COMUNICAÇÃO: FATOR ESTRATÉGICO
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Com o crescimento do sistema de previdência complemen-
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0,0 %

tar aber to, planos de benefícios ofer tados pelos bancos, os
fundos de pensão passaram a dar maior impor tância à co-

Implementação de plano de ação
para adequação à Resolução CGPC Nº13
A Resolução 13 representa uma novidade na legislação
previdenciária e foi estabelecida pelo Conselho de Gestão
de Previdência Complementar, com o propósito de elevar
os níveis de segurança e controle para todas as atividades e
ações efetuadas pelos fundos de pensão. O INFR APREV estabeleceu, em março, um cronograma de ações para adap-
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municação e ao marketing. A palavra cativa, muito usada
anos atrás pelo sistema fechado para def inir o cliente, foi
substituída por exigente.
O par ticipante está mais exigente, por estar mais bem informado. Diante deste contex to, o INFR APREV entende que
a melhoria constante da comunicação é fator preponderante para obter uma imagem positiva diante de seus par ticipantes e do mercado do qual faz par te.

tar-se a esta nova legislação, passando a fazer par te dos

O primeiro passo dado pelo INFR APREV foi a reformulação

desaf ios de 20 05. Todas as ações foram plenamente reali-

da sua marca. O Instituto concentrou esforços em 20 04

zadas no prazo estabelecido. A atividade terá caráter per-

para agregar valores a sua identidade visual. O redesenho

manente e visa impulsionar o Instituto à melhoria contínua

da marca teve o objetivo de acompanhar a constante evo-

dos controles de seus processos de negócios.

lução do mercado.

Indicadores e metas
de processos e projetos

Todos os trabalhos de comunicação produzidos em 20 05

Além dos indicadores citados nos itens anteriores, todos

deseja

os dez objetivos estratégicos foram implementados den-

transparente.

passaram a estar associados à imagem que o INFR APREV
ser

percebido :

sólido,

ef iciente,

moderno

e

tro dos parâmetros de prazo e custo estabelecidos no
Planejamento Estratégico, conf igurando-se assim, o pleno
alcance das metas de 20 05.
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Pesquisa de opinião

Site institucional

A pesquisa, aplicada em março pelo Instituto Sensor, reve-

O site do INFR APREV, w w w.infraprev.org.br, teve mais de

lou que a grande maioria dos par ticipantes ativos e assisti-

45 mil acessos em 20 05. A média mensal de acessos foi de

dos tem uma imagem positiva do INFR APREV.

3.754. Isso mostra o quanto o ser viço online é impor tante
e facilita a vida do par ticipante, com a obtenção diária de

88 % acreditam na solidez do Instituto, 86% na ef iciência, 84%

notícias e outras informações.

af irmam que é moderno e 82% , que é transparente. Esses
conceitos estão diretamente relacionados à forma como o

Peças de comunicação

Plano de Benefícios, Fale Conosco, Perguntas e Respostas,

Instituto é conduzido, no cumprimento de suas obrigações, e

Relacionar-se bem com os clientes é um ponto fundamental

Notícia e Relação de Benefícios foram as páginas mais visi-

na constante divulgação das informações sobre a gestão.

para o sucesso de qualquer negócio. Para que isto aconteça é

tadas do site. Em Planos de Benefícios, no acesso restrito,

necessário que a empresa possua canais efetivos de comuni-

com o uso de login e senha, o par ticipante acessou infor-

cação com seus clientes a f im de criar um relacionamento e,

mações pessoais, ex trato mensal de conta e fez simulações

principalmente, identif icar seus desejos e necessidades.

de contribuição e de aposentadoria.

Foi pensando na ampliação dos canais, que o INFR APREV

O Fale Conosco é um espaço onde o par ticipante pode

criou um conjunto de peças de comunicação (manual do re-

mandar suas dúvidas, sugestões e reclamações.

sistidos (65%) do que os ativos (40 %) .
Os par ticipantes deram notas (de 0 a 5) à comunicação do
Instituto. A média foi 4,1. Os assistidos avaliaram em 4,6,
bem melhor do que a dos ativos que foi 3,9.
O objetivo da pesquisa foi avaliar o INFR APREV e adequar
2 0 0 5

os canais de comunicação as reais necessidades dos par ticipantes. Foram realizadas 40 0 entrevistas, abrangendo ati-

A N U A L

vos e assistidos de todo país.

Portal corporativo
Os empregados do INFR APREV ganharam um novo canal

presentante, folder, car tilha dos Planos CD, BDI e BDII, display, CD Rom e mouse pad) com o objetivo de aprimorar e
facilitar o atendimento prestado pelos representantes e de
desper tar o interesse dos empregados não par ticipantes a
aderirem ao INFR APREV.
O folder e o CD Rom foram enviados às áreas de RH da
Infraero, para utilização na ambientação aos novos empregados e todos os par ticipantes ativos e assistidos receberam a car tilha Manual de Uso de seu Futuro.

Evolução de acessos ao site do INFRAPREV 2005
7.000

2 0 0 5

45% dos par ticipantes. Essa avaliação é maior entre os as-

6.000
5.000

A N U A L

O desempenho do Instituto no último ano melhorou para

4.000
3.000

de comunicação interna e uma ferramenta de trabalho em
cio de setembro, o por tal corporativo (Intranet) .
O objetivo do por tal é disseminar informações aos empregados, oferecendo dados e ser viços para que as tarefas
de todos sejam realizadas com maior agilidade e ef iciência.
Contém notícias, normas, políticas, relatórios e uma página
específ ica para cada gerência.
O resultado desse trabalho repercutirá no bom atendimento aos par ticipantes, uma vez que o canal auxilia a gestão de
informações internas e o processo de decisão.

2.000
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20 05. Com o apoio de todas as áreas foi implantado, no iní-

Central de Atendimento
O INFR APREV lançou a Central de Atendimento Telefônico
com sistema 080 0. A Diretoria entendeu que o par ticipante precisava de um ser viço de atendimento telefônico gra-

1.000
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

tuito e de boa qualidade.
O objetivo do Instituto com esse ser viço é facilitar o acesso à informação, principalmente de pessoas localizadas em
regiões distantes do país. Além disso, a Central concentra
as ligações dos par ticipantes, proporciona um atendimento
mais ágil e gera relatórios de acompanhamento.
Em apenas 12 dias de funcionamento, a Central de Atendimento
recebeu 374 ligações de par ticipantes de todo o Brasil.
Ao ligar para o 0800 -7071273, o par ticipante é atendido
por prof issionais capacitados.

Central de Atendimento
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O INFR APREV continua inovando no que se refere à tecnologia. Em 20 05, o destaque foi a implementação do novo
Sistema de Gestão de Previdência Complementar. Trata-se
de uma ferramenta de tecnologia que proporciona maior
agilidade no f luxo de informações e elimina trabalhos redundantes, aumentando, desse modo, a ef iciência e ef icácia dos processos do Instituto. A conclusão do projeto está
prevista para o primeiro semestre de 20 06.
Foi dado continuidade ao Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI), através de ações que visam otimizar e
adequar a infra-estrutura de Tecnologia da Informação, tor-

LEGISLAÇÃO

nando-a base de sustentação para a concretização dos ob-

O ano de 2005 foi marcado pela consolidação e o aperfeiço-

jetivos de negócio do Instituto.

amento de normas regulamentares dos órgãos reguladores e
fiscalizadores dos fundos de pensão, promovendo novas definições de produtos e adoção de postura mais pro-ativa.

2 0 0 5
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O PDTI tem por f inalidade analisar, de forma detalhada,
para projetos internos de informática, garantindo auto-su-

A Resolução 13 do Conselho de Gestão da Previdência

f iciência por um período de dois anos, aproximadamente.

Complementar – CGPC, que estabeleceu a adoção de meca-

Todas as ações foram focadas em segurança, disponibilida-

nismos de controles aos fundos de pensão, resultou em am-

de e conf iabilidade das informações.

pliação da cultura dos controles internos do INFRAPREV, sendo

A N U A L
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todo o ambiente tecnológico, planejar ações e adequações

uma das grandes marcas do ano, envolvendo as áreas técnicas
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do Instituto com o apoio da Assessoria Jurídica.
Outro ponto que mereceu destaque foi a mudança do regime tributário trazida pelas Leis 11.053/2004 e 11.196/05, bem
como pela Medida Provisória 255, denominada MP do Bem,
além da Resolução CGPC 16, com as definições sobre cada
um dos planos de benefícios administrados pelas entidades.
A mudança tributária, a possibilidade de opção pelos parRogér io M
Melo
elo da Sil va , quando saiu

ticipantes ao regime de tributação que melhor lhe aten-

da a t i va , r esol veu abr ir seu pr ó pr io

desse e a isenção do imposto de renda durante o perío-

negó c io : uma f ir ma de jar d inagem.

do de acumulação dos recursos garantidores foram as de-

O prazer em lidar com a ter ra o faz

terminantes legais mais signif icativas em 20 05 e promo-

deixar de lado a idéia de parar de

veram a implementação de ações das áreas técnicas do

t rabalhar.

INFR APREV voltadas às orientações sob o enfoque jurídico

A lém d is so, sempr e pr e zou pela boa

aos par ticipantes.

for ma e vê na prá t ica espor t i va uma
aliada impor t ante para a saúde. C orr e d uas ve zes por semana , já tendo
par t ic ipado de oit
oitoo mara
maratonas
t onas . Ro gér io t rabalhou na I N FR AE RO ent r e
1975 e 20 01, aposent ando - se como
té c nico de ed i f icação.
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Seguridade

Na área Seguridade os trabalhos foram intensos. Houve
mudanças nos regulamentos,
ntos, aprimoramento do plano de
saúde para os assistidos, ações
es para aumento da arrecadação e mudança da tábua de mor talidade.
dade.
O INFR APREV precisou adequar os planos de benefícios às
novas normas regulamentares. As alterações nos regulamentos dos Planos CD, BDI e BDII foram aprovadas pela

AUMENTO DE ARRECADAÇÃO

tos legais : Por tabilidade, Benefício Proporcional Diferido,

Além da alteração do percentual de contribuição, que per-

Autopatrocínio e Resgate. Os dois últimos itens já faziam

mite o aumento do volume de recursos arrecadados, a

par te dos regulamentos, mas não eram denominados institu-

Diretoria de Benefícios empreendeu uma nova ação para

tos como a legislação determina. A Por tabilidade foi a gran-

captação de novos par ticipantes. O resultado das duas

de novidade, assim como o Benefício Proporcional Diferido

campanhas realizadas em 20 05 foi o aumento dos recursos

para os par ticipantes dos Planos BDI e BDII. Aproveitou-se

e, conseqüentemente, do patrimônio.

2 0 0 5

O ponto principal das mudanças foi a criação dos institu-
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Secretaria de Previdência Complementar em outubro.
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também para atualizar as normas de elegibilidade aos benefícios e de seus cálculos.

E lione Sousa Marques faz musculação
e caminhada, t r ês ve zes por semana.
Além disso, não se afas tou do conví cio social. Fr eqüentemente sai com os
amigos e o mar ido para os mais var ia dos lugar es , como bar es e r es tauran tes . A cada dois meses , viaja para um

CAMPANHA PAR A AUMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Ano
2003
2004
2005
Total

Participante
R$
95.812,62
R $ 227.238,0 0
R $ 384.492,60
R $ 707. 543,22

Patrocinadora
R $ 76.650,06
R $ 140.040,0 0
R $ 270.691, 56
R $ 487.381,62

Total
R $ 172.462,68
R $ 367.278,0 0
R $ 655.184,16
R $ 1.194.924,84

Captação
29 %

Incremento Contributivo
R $ 515.024,33

Dezembro /2005
8.601
2.104
10.705

Variação
2,10 %
2,49 %
2,17%

hotel fazenda e fr eqüenta um clube
do bair r o. E lione, que há cinco anos
es tá aposentada, dedicou 27 anos ao
t rabalho de secr etár ia, na ár ea de Ta -

CAMPANHA DE ADESÃO DE NOVOS PARTICIPANTES
Não Participantes
1.165

Adesões
336

r ifas e C obranças . Quando es ta va na
at iva, não des fr utava
uta va de muito tempo
para o lazer. Hoje, tem mais ânimo
para desempenhar as at ividades espor t ivas e de ent r etenimento.
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DEMONSTR ATIVO DE PARTICIPANTES
Participantes
Ativos
Assistidos
Total

Dezembro /2004
8.425
2.053
10.478

15

CONVÊNIO INSS
TÁBUA DE MORTALIDADE

O INFR APREV tem convênio com INSS no Rio de Janeiro,

Para ampliar o grau de conf iabilidade dos cálculos atuariais,

compor tando 568 benefícios. Durante 20 05 foram reque-

o Instituto precisou adotar premissas mais conser vadoras.

ridas 31 aposentadorias e pensões. A par tir de agosto, o

Foram analisadas todas as premissas utilizadas nos cálculos

Instituto recebeu do INSS os formulários : Comunicado,

para determinar o valor das reser vas f inanceiras mantidas

Termo de Acordo e Termo de Transação Judicial, de 134

pelo Instituto para pagamento dos benefícios. A expectati-

aposentados que possuem data de início de benefício entre

va de vida foi uma delas.

o período de março /1994 a fevereiro /1997, que de acordo
a MP Nº 201 poderiam f irmar acordo para revisão dos seus

A população de ativos e inativos do Instituto detém uma

benefícios. Deste total, 37 segurados f irmaram o acordo e

expectativa de vida sensivelmente superior à média da po-

estão recebendo seus benefícios revisados.

pulação brasileira em geral. Diante deste fato, a tábua de
mor talidade UP-84 usada pelo Instituto não ref letia mais a
realidade. Por isso foi substituída pela tábua GAM-83 para
utilização a par tir de 20 06.
PARTICI PANTES E M DE ZE M B RO / 20 05

GAM-83
79,18
80,29
81,69

UP-84 (+2)
79, 50
80,74
82,42

GAM-83
84,92
85,48
86,29

R E L A T Ó R I O

PLANO DE SAÚDE PARA OS ASSISTIDOS
Com o objetivo de proporcionar soluções em saúde com
qualidade, o INFR APREV f irmou em 20 05 uma parceria com
a Amil, para oferecer um novo plano de saúde para os participantes assistidos.
Ao aderir ao plano, os assistidos puderam usufruir da isenção total de carências para consultas, exames, procedimentos ambulatoriais e internações de urgência. Outras vantagens oferecidas foram ampla cober tura de consultas e exames, além de internações sem limite, cober tura igual para
qualquer modalidade de plano escolhida, com diferenciação
apenas na rede credenciada e rede exclusiva de atendimento para por tadores de doenças pré-existentes.
Todos os aposentados e pensionistas com suplementação
de benefício que compor tasse o desconto da mensalidade
do plano de saúde tiveram, até o dia 23 de setembro, que

Tipo de Plano
Plano CD
Plano BDI
Plano BDII
Total

Ativos
8.483
111
7
8.601

Assistidos
1.956
125
23
2.104

Total
10.439
236
30
10.705

31/12/2004
17
34
14
3
5
0
69
448
590

Concessão 2005
4
2
0
0
7
0
2
1
16

Cessação 2005
0
1
0
0
6
0
2
0
9

31/12/2005
21
35
14
3
6
0
69
449
597

31/12/2004
189
648
320
192
55
12
80
0
415
79
1990

Concessão 2005
23
5
10
2
0
0
224
0
28
30
322

Cessação 2005
6
7
7
5
0
0
218
0
4
0
247

31/12/2005
206
646
323
189
55
12
86
0
439
109
2065

2 0 0 5

UP-84 (+2)
75,20
76,88
79,05

Sexo Feminino

A N U A L

50
58
65

Sexo Masculino

PL ANO DE B E NE FÍCIO DE FINIDO
Benefícios
Aposentadoria por invalidez
Apos. por tempo de contribuição
Aposentadoria por idade
Aposentadoria especial
Auxílio-doença
Auxílio-reclusão
Pensão
Pecúlio
Total

A N U A L

2 0 0 5

Idade

R E L A T Ó R I O

E XPECTATIVA DE VIDA

PL ANO DE CONTRIB U IÇ ÃO DE FINIDA
Benefícios
Aposentadoria por invalidez
Apos. por tempo de contribuição normal
Apos. por tempo de contribuição antecipada
Aposentadoria por idade
Aposentadoria especial normal
Aposentadoria especial antecipada
Auxílio-doença
Auxílio-reclusão
Pensão
Pecúlio
Total

optar pela sua adesão e dos seus dependentes.
O plano está aber to aos novos assistidos e seus dependentes. Eles podem fazer a adesão até 90 dias após a concessão do seu benefício pelo INFR APREV.
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Há quem sempr e tenha t ido como
hobby a prát ica despor t iva e, mesmo
de pois da aposentador ia, mantenha,
com menor ou maior fr eqüência, o há bito de se exer citar. É o caso do ad vogado Jor ge C os ta C ar neir o que sem pr e r ealizou at ividades f ísicas . Já foi
ade pto do futebol, mas um dos seus
grandes prazer es é velejar. Inclusive,
teve a o por t unidade de r e pr esentar o
Brasil em campeonatos inter nacionais .
At ualmente, veleja sempr e que pode e
caminha com r egular idade. E s tá apo -

2 0 0 5

2 0 0 5

sentado desde 1999.
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Investimentos

CENÁRIO ECONÔMICO

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

O ano de 20 05 foi marcado por um resultado recorde da

ciais de redução. Ao longo do ano o aper to monetário chegou

Diante desse cenário, os esforços foram compensadores. O

Os investimentos seguiram os critérios e parâmetros de-

balança comercial, pelo bom desempenho dos índices de in-

ao patamar de 19,75% , processo iniciado em maio que se pro-

INFRAPREV superou a sua meta atuarial, pelo terceiro ano con-

f inidos na Política de Investimentos para 20 05, elabo-

longou até setembro, visando manter sob controle a inflação.

secutivo. A rentabilidade alcançada em 2005 foi de 16,44% ,

rada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho

4,58% acima da meta atuarial (INPC+6% ao ano) que foi de

Deliberativo, mantendo uma posição conser vadora e em

O Produto Interno Bruto (PIB) foi de 2,3% , favorecido pelo

11,34% . Com esse resultado o patrimônio, que em 2004 era

conformidade com a legislação vigente.

bom resultado do superávit comercial de US$ 44,76 bi e pelo

de R$ 651.634 mil, encerrou 2005 a R$ 758.760 mil.

f lação, principalmente os IGP ’s, e por um modesto crescimento da economia brasileira.
A responsabilidade f iscal demonstrada pelo governo, a decisão de pagar antecipadamente algumas dívidas ex ternas
(ex. : par a o FMI ) e a aus teridade do Banco Centr al com
relaç ão à inf laç ão f ize r a m o r isco B r a sil c air e m 20 0 5 ,
fechando o ano em 303 pontos contra 382 pontos no f inal
de 20 04. Essa for te queda no risco país e a taxa real de juros praticada internamente f izeram com que o investidor
estrangeiro aumentasse a procura por ativos brasileiros, levando o real a patamares ainda mais valorizados.

com alta de 1,21% contra uma taxa de 12,41% em 2004 e o
IPCA foi de 5,69% , inferior ao de 2004, de 7,6% .
Apesar da política monetária austera e dos efeitos negativos
da crise política, a bolsa brasileira teve mais um ano de for te
valorização. Os ativos brasileiros foram influenciados, em boa
par te, pelo for te crescimento da China, pela for te queda do
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Foram adotadas estratégias de investimentos para minimi-

bom compor tamento dos índices de inflação. O IGP-M fechou

O câmbio fechou em R $ 2,34, com valorização de 11,82%

risco Brasil e pela lucratividade das principais empresas brasi-

no ano. A taxa SELIC atingiu 18 % , contra expectativas ini-

leiras. A BOVESPA acumulou ganhos de 27,07% no ano.

Os principais responsáveis pelo bom desempenho foram os

zar os impactos ocorridos na economia. O trabalho de ges-

segmentos de renda variável (mercado de ações) e de em-

tão realizado proporcionou maior consistência aos resul-

préstimos. Com a valorização da bolsa de valores, a car teira

tados dos investimentos. No momento da aplicação dos

de ações registrou um crescimento de 27,15% . O empréstimo

recursos, o INFR APREV levou em consideração critérios

superou a meta atuarial em 11,68% , atingindo 24,35% . A ren-

eminentemente técnicos relativos ao grau de liquidez, ren-

da fixa foi for temente influenciada pelo compor tamento do

tabilidade e segurança (riscos) necessários ao cumprimen-

IGP-M, que em 2005 apresentou cinco meses de deflação. A

to dos compromissos atuarial e previdencial dos seus pla-

car teira de renda fixa tem uma composição expressiva de tí-

nos de benefícios.

tulos públicos federais atrelados ao IGP-M e IGP-DI. A rentabilidade da renda fixa foi de 12,19% e dos imóveis de 6,71% .
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Veja a seguir, a alocação dos recursos
distribuídos por indexador.

2005

%

2004

%

Renda Fixa
Títulos Governamentais
Créditos Securitizados
Letras do Tesouro Nacional
Letras Financeiras do Tesouro
Notas do Tesouro Nacional
Notas do Banco Central Especial
Bônus do Tesouro Nacional
Instituições Financeiras e Outros Títulos de Renda Fixa
Depósitos a prazo
Debêntures não conversíveis
Quotas Fundo Investimento Financeiro
Fundos de Aplicação - FIF
Fundo de Participação
Renda Variável
Ações / Mercado a vista
Mercado Futuro
Empréstimos de ações
Investimentos Imobiliários
Fundos de Investimentos Imobiliários
Imóveis
Operações com Participantes

466.648
227.997
18.655
10.031
102.920
86.119
2.809
7.463
238.651
27.038
15.302
182.127
13.922
262
185.292
158.918
0
26.374
55.909
13.703
42.206
44.356

62,04
30,31
2,49
1,33
13,68
11,45
0,37
0,99
31,73
3,60
2,03
24,22
1,85
0,03
24,63
21,12
0
3, 51
7,43
1,82
5,61
5,90

377.147
209.340
128.121
0
0
69.70 0
3. 522
7.997
167.807
4. 557
17.032
14.206
132.012
0
182.001
162. 564
2.650
16.787
57.503
14.375
43.128
30.184

58,30
32,36
19,80
0
0
10,78
0, 54
1,24
25,94
0,70
2,63
2,20
20,41
0
28,14
25,13
0,41
2,60
8,89
2,22
6,67
4,67

TOTAL

752.205

100

646.835

100

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Em dezembro de 2005, os investimentos atingiram o total de
R $ 752.205 mil, distribuídos em renda f ixa, renda variável,
investimentos imobiliários e operações com par ticipantes.

800.000

Evolução dos recursos garantidores – R $ mil
752.205

750.000

700.000

650.000
630.233
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Em R $ mil
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Por Carteira

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS GAR ANTIDORES
Ativo

2005

%

2004

%

Carteira de Renda Fixa
Pré-fixada
Indexada CDI
Fundos FAQ-FIF-CDI
Indexada IGP-M
Indexada IGP-DI
Indexada PTAX
Indexada TR
Indexada a SELIC
Fundo de Participação
Outros

466.648
10.030
27.039
196.050
111.774
344
4.392
7.463
102.920
262
6.374

62.04
1.33
3. 59
26.06
14.86
0.05
0. 58
0.99
13.68
0.03
0.85

377.147
0
4. 556
146.219
97.268
109.994
5.395
7.997
0
0
5.718

58.30
0
0.70
22.61
15.03
17.01
0.83
1.24
0
0
0.88

Carteira Renda Variável
Ações
Mercado Futuro
Empréstimos De Ações

185.292
158.918
0
26.374

24.63
21.13
0
3. 51

182.001
162. 565
2.650
16.787

28.14
25.13
0.41
2.60

Carteira Imobiliária
Fundos Imobiliários
Imóveis

55.909
13.703
42.206

7.43
1.82
5.61

57.503
14.375
43.128

8.89
2.22
6.67

Operação com Participantes
Empréstimos

44.356
44.356

5.90
5.90

30.184
30.184

4.67
4.67

752.205

100

646.835

100

TOTAL
20

Em R $ mil
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RECEITA LÍQUIDA DAS APLICAÇÕES
A receita líquida dos investimentos apresentou um saldo de
R $ 94.660 mil no f inal do ano.

120.000

Evolução da receita líquida dos investimentos – R $ mil
94.660

90.000

60.000

30.000

16.476

0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Resultados alcançados sobre o aspecto da rentabilidade
bruta dos investimentos.

Evolução PL Acum.

SEGMENTOS

2005
%
12,19
27,15
6,71
24,35
16,35
11,34
12,92
4,50
3,04

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes
Rentabilidade Bruta
Meta Atuarial - INPC+6% aa
Meta Política de Investimentos
Rentabilidade Bruta / Meta Atuarial
Rentabilidade Bruta / Meta Política de Investimentos

Nos últimos 3 anos
2003 / 2005 %
58,44
155,94
53,16
93,27
71,91
46, 56
50,74
17,30
14,04

Nos últimos 5 anos
2001/2005 %
150,19
81,44
82,37
187,48
140,97
106,75
112,65
16,55
13,32

Evolução do Patrimônio Líquido X Meta Atuarial - % Nos últimos 6 anos

Meta Atuarial Acum.

180
160

154,16

140
120

130,79

100
80
60
40
20
0
2000

2001

2002

2003

2004
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2005

O patrimônio líquido dos planos de benefícios em 2005 atin-

A N U A L
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giu a impor tância de R$ 758.760 mil, representando um acréscimo de 14,68% em relação aos R$ 661.634 mil do exercício

CARTEIRA IMOBILIÁRIA

anterior, com uma rentabilidade líquida de 14,25% .

A car teira imobiliária alcançou o valor de R $ 55.910 mil.

Provisões Matemáticas

Plano BDII

Plano CD

Total R$ mil

28.209

5.539

Benef ícios Concedidos

10.260

4. 515

326.164

340.939

Benef ícios a Conceder

18.229

1.137

444.216

463. 582

(280)

(113)

(101.415)

(101.808)

0

(179)

0

(179)

Provisões Matemáticas a Constituir
Déficit Técnico Acumulado

668.965

702.713

Fundo Previdencial

2.059

0

29.527

31.586

Fundo Administrativo

3.295

581

19.233

23.109

Fundo de Investimentos
Patrimônio Líquido
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Plano BDI

305

56

1.170

1.531

33.868

5.997

718.895

758.760

R E L A T Ó R I O
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Des te total, R $ 42.206 mil es tão aplicados em imóveis e
DESCRIÇÃO

R $ 13.703 mil, em fundos imobiliários. A aplicação representa 7,43 % do total de Recursos Garantidores.
Para o próximo exercício, está prevista a contratação de
empresa especializada no segmento imobiliário, objetivando a otimização da car teira.

IMÓVEIS

DESTINAÇÃO

Av. Almirante Barroso, 54 – 4º andar
SEDE DO INFRAPREV
Rua da Assembléia, 10 - Salas 1412, 1413, 2401, 2412, 2413, 2422, 2613
LOCAÇÃO
Rua Primeiro de Março, 23 - 6º andar e 7º andar
LOCAÇÃO
Av. Rio Branco, 116 - 11º andar, 12º andar, 16º andar
LOCAÇÃO
Av. Rio Branco, 103 - 19º andar
LOCAÇÃO
Praia de Botafogo, 501 - Blocos I e II - 6º andar
LOCAÇÃO
Rua Conde de Baependi, 24 - Loja A
LOCAÇÃO
Rua do Carmo, 55 – Boxes 611, 612, 1106,1108
LOCAÇÃO
Rua do Carmo, 55 – Boxes 1105 e 1107
USO PRÓPRIO
Rua das Marrecas, 39 - Boxes 230, 231, 233, 234, 262, 263, 264, 286, 287, 289, 294, 310, 311, 312
LOCAÇÃO
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CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
O empréstimo foi um dos responsáveis pelo bom desempenho dos investimentos em 20 05. A rentabilidade alcançada foi de 24,35% , 11,68 % acima da meta atuarial, que foi
de 11,34 % . Ficou abaixo apenas da renda variável que registrou um crescimento de 27,15% .
A ampliação do prazo dos empréstimos concedidos com
avalista foi uma melhoria para os par ticipantes. Ele passou

Contratos concedidos 2004/2005

de 24 para 36 meses. A medida, aprovada pela Diretoria

Quantidade

Executiva e pelo Conselho Deliberativo, teve o objetivo de
melhor atender as necessidades dos par ticipantes.

1.050

Além da melhoria da norma, a atenção esteve voltada para

950

o juro. Os par ticipantes também puderam usufruir de taxa

850

de juro mais reduzida. A taxa cobrada nos empréstimos pelo
750

INFRAPREV manteve-se abaixo das praticadas pelos bancos.

650

mos, correspondendo a R $ 44.443 mil ou 5,90 % do total de

550

investimentos do Instituto, dentro do estabelecido pela le-

450
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O Instituto fechou o ano com 5.128 contratos de emprésti-

gislação vigente. O valor concedido foi ainda mais signif icati-

A N U A L

resultando um aumento de 21,74% .
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350

vo, de R $ 36.506 mil em 2004 para R $ 44.443 mil em 2005,

250
150

Valores em R $ mil
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Empréstimos concedidos 2004/2005

2004
2005

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000

Gilson dos Santos C ampos es tá apo 5.000

sentado há cinco anos , de pois de 30
anos de t rabalho na I NFR AE RO como

4.000

chefe de C omunicação Social. O jor3.000

nalis ta apr oveita o tempo livr e para
fotografar. A paixão pela fotograf ia

2.000

começou cedo, no início de sua car r ei 1.000

ra como r e pór ter, no início dos anos

0

50. “A fotograf ia r e pr esentou meu
Jan

2004
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Fev
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Ago

Set
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sucesso pr of issional. Hoje é um hobby
e mantém a chama de viver acesa”, lembra. Mesmo depois de aposentado, ainda cur te o prazer da imagem registrada.
As viagens que faz pelo país são os momentos preferidos para seus f lashes.
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CIDADANIA CONSCIENTE
A solidariedade, o cuidado com o próximo e a responsabilidade social são temas que devem sair do papel e se tornarem realidade. Para pô-los em prática não são necessários
grandes gestos, mas ações efetivas.
As ações são o primeiro passo para a transformação da sociedade. Por acreditar que o futuro da sociedade é o ref lexo do futuro de nossas crianças, o INFR APREV centrou suas
atividades de cidadania em 20 05 ao amparo das crianças.
Todas as ações estiveram baseadas nos princípios de caridade e fraternidade, uma contribuição para uma sociedade
mais justa, fraterna e sem preconceito.

APOIO FRATERNAL SÃO JOSÉ DO IGUÁ
Tudo começou numa parceria com a INFR AERO, para ajudar o Apoio Fraternal São José do Iguá, uma instituição f ilantrópica que mantém 280 f ilhos de hansenianos.

2 0 0 5

2 0 0 5

A doação veio do papel. Todo papel que antes tinha a lixeira como destino no INFR APREV passou a ser recolhido e
encaminhado ao Aeropor to Santos Dumont, para venda a
uma empresa de reciclagem. Além de ser uma atitude eco-

A N U A L
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Cidadania

lógica, o dinheiro arrecadado é rever tido às atividades do
Apoio Fraternal.
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Situado em Itaboraí, no Rio de Janeiro, a Instituição é mantida por doações e oferece educação infantil para crianças
de três a seis anos de idade e ensino fundamental para as
de sete a 12 anos. Também atende as famí lias carentes da

Apoio Fraternal São José do Iguá

comunidade de hansenianos, através da distribuição de alimentos, roupas e remédios.
O aposentado e médico pneumologista Antônio Gil Baião, desenvolve um
t rabalho voluntár io no ambulatór io

OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

de uma Igr eja. Uma ve z por semana,

No Natal, os benef iciados com a segunda campanha foram
as crianças da Obra de Assistência à Infância de Bangu, Rio

ofer ece consultas a pessoas menos
fa vor ecidas , que não têm condições

de Janeiro. Para as 37 crianças amparadas pela Instituição,
os empregados representaram o Papai Noel. Os brinquedos f izeram a festa das crianças. No rostinho de cada uma

de pagar um convênio ou um médi co par t icular. E le r econhece a im por tância de ser solidár io e cont r ibui

delas estava estampado um olhar de alegria e esperança,
não só pelos brinquedos, mas pela presença das pessoas.

da for ma que pode. “O impor tante é
fazer o bem ao ir mão. Ajudar pesso as que não têm condições”, af ir ma.
Baião, que t rabalhou na I NFR AE RO,
tem consciência da necessidade de se
exer citar. Além das caminhadas , tam bém faz hidr oginás t ica duas ve zes

Obra de Assistência à Infância

A Obra de Assistência funciona desde 1949. São 56 anos de
luta para construir um alicerce aos futuros homens e mulheres. As dificuldades são grandes, mas a vontade de ajudar faz
com que a Instituição se mantenha até hoje. Um grupo de profissionais e voluntários se reveza no cuidado das crianças.

por semana.
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GENTE QUE FAZ:
COM DETERMINAÇÃO E SENSO DE CIDADANIA

R E L A T Ó R I O

A N U A L

Localizada em Senador Camara, no Rio de Janeiro, a Fundação
cuida de crianças, f ilhos de dependentes químicos e que sofreram algum tipo de agressão ou descaso familiar. O objetivo principal é reintegrar as crianças à sociedade e à família.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA DEFICIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO
DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS

Para confeccionar a sua agenda de 20 06, o Instituto contou
com a colaboração da Associação de Assistência à Criança
Def iciente (A ACD). A agenda proporciona às pessoas o
planejamento de suas atividades em 20 06 e, ao mesmo
tempo, contribui com uma boa causa. Há mais de 50 anos a
A ACD trata e reabilita milhares de por tadores de def iciên-

A fome é um problema que afeta milhões de brasileiros. A par-

em divulgar as ações do Ibase, de combate à fome e de todas

cia física em todo o país, em sua maioria carente.

as formas de exclusão social que tanto afetam o país.

ticipação da sociedade é fundamental para a realização de mudanças. Umas das colaborações do INFRAPREV nesse processo é a parceria que fez com o Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (Ibase). O INFRAPREV se compromete

Hoje, Carlos Alber to faz par te de três ONG’s cujos principais objetivos são as campanhas para doação de órgãos.
Mas a luta não pára por aí. Com o auxí lio da assistente social Raquel Fernandes, montou o projeto da ONG Amigos
Solidários, cujo principal objetivo é criar uma espécie de
banco de remédios, que serão repassados àqueles que não
recebem em dia os remédios da Secretaria de Saúde.
Outro bom exemplo de quem faz a sua par te na tentativa
de construir uma sociedade melhor é de João Carlos Beça,
médico do trabalho na Regional Recife, que é voluntário na
enfermaria do presídio Professor Aní bal Bruno, considerado atualmente um dos maiores do Brasil.
Como amplamente divulgado, o sistema penitenciário brasileiro está em crise. Superlotação, falta de higiene, violência e abuso de poder são freqüentes nos presídios do país.
Para tentar modif icar esse quadro algumas pessoas enfrentam o preconceito e se dedicam para que os detentos tenham condições de vida minimamente dignas de um ser humano. Uma delas é João Carlos, o único médico voluntário
que colabora com a equipe médica do presídio.

AÇÃO COMUNITÁRIA DO BRASIL
Fechando com chave de ouro, pelo terceiro ano consecutivo, o car tão de Natal do Instituto foi confeccionado pela
Ação Comunitária do Brasil (ACB) .
A ACB atua na periferia da cidade de São Paulo, em uma região de risco e altíssima vunerabilidade social. Através de
seus programas, fornece amplo atendimento (educação de
qualidade, alimentação, cultura e lazer) para mais de 4 mil
crianças e adolescentes de 25 comunidades desfavorecidas.
Nestes 38 anos de existência, mais de 133 mil pessoas já foram
beneficiadas. Ao comprar os car tões e brindes, as pessoas e
as empresas contribuem para a realização desse trabalho.
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Carlos Alber to Rodrigues

2 0 0 5

2 0 0 5

Fundação Amanhecer
Amparo à Infância

Um grupo de oito empregados do INFR APREV esteve na
instituição para entregar a doação e distribuir um pouco de
carinho, através de um abraço, que fala mais do que muitas palavras. Os alimentos deram um alívio nas despesas, os
brinquedos e roupas, a felicidade e a presença, a atenção
que todo o ser humano deseja.

Algumas pessoas conseguem tirar proveito até dos momentos mais difíceis da vida para fazer o bem. Carlos Alber to
Rodrigues, par ticipante do INFR APREV, é uma delas. Em
2002 o aposentado fez um transplante de fígado, e hoje luta
pelos direitos daqueles que, como ele, precisam de remédios
para sobreviver, mas não têm condições para comprar.

Vânio César Mattei

A N U A L

Com o apoio dos empregados, o INFRAPREV também proporcionou alegria a 17 crianças da Fundação Amanhecer – Amparo
à Infância, no Dia das Crianças. Lançou uma campanha para os
seus empregados de arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos para comemorar a data com solidariedade.

R E L A T Ó R I O

FUNDAÇÃO AMANHECER – AMPARO À INFÂNCIA

O INFR APREV, no seu Jornal Futuro, abordou as atividades
que seus par ticipantes ativos e assistidos desempenham no
campo da responsabilidade social. O Instituto acredita que a
publicação das experiências das pessoas desper ta o interesse daqueles que podem, mas precisam de um incentivo, doar
um pouco de atenção aos semelhantes mais necessitados.

João Carlos Beça

Vânio César Mattei também é dedicado às causas sociais.
Ajuda a população de Joinville como bombeiro voluntário. Prof issional de Ser viços Aeropor tuários na Área de
Operações, Segurança e Emergências do Aeropor to de
Joinville, Santa Catarina, Vânio Mattei é um dos membros
da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários (CBV ),
cujas atividades são basicamente as mesmas dos bombeiros militares. O par ticipante faz par te do CBV desde 15 de
novembro de 20 0 0. Realiza ser viços de combate a incêndio
urbano e f lorestal, busca, resgate, salvamento, atendimento pré-hospitalar entre outras atividades.
Ivone Domiciano A zevedo é outro exemplo de vida.
Moradora de Brasí lia desde 1970, trabalhou na INFR AERO
de 1976 até 20 01 na área de Recursos Humanos. É uma das
30 colaboradoras da Associação Cultural Nossa Senhora
de Fátima, que ajuda pessoas carentes em Brasí lia. Além de
doar recursos f inanceiros e materiais, Ivone leva amor através da música, uma de suas paixões.
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Valmir C outo Var gas , de pois de t ra balhar 28 anos como adminis t rador
na

INFR AE RO,

decidiu

or ganizar

excur sões his tór ico - cult urais dent r o e
fora do estado do Rio de Janeiro.
Aposentado há cinco anos , a idéia
sur giu quando fe z um cur so técnico

Demonstrações Contábeis

de guia
g uia de t ur ismo. C omo sempr e
gos tou de viajar e conhecer a his tór ia
dos lugar es por onde anda va, Valmir
aliou o prazer a uma for ma de com -
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NOTAS EXPLICATIVAS
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PARECER ATUARIAL PL ANO CD

42

PARECER ATUARIAL PANO BDI

44

PARECER ATUARIAL PL ANO BDII
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mento út il a um passeio agradável.
agradá vel.

A N U A L

32

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

A N U A L

2 0 0 5

plementar a r enda, unindo o conheciconheci -

BAL ANÇO

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 47

ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA

47

PARECER DO CONSELHO FISCAL

48

ATA DO CONSELHO DELIBER ATIVO
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DEMON STR AÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO

EM 31 DE DEZEMBRO

DISPONÍVEL

Valores E xpressos em Reais Mil
2005

2004

109

109

PASSIVO

2005

2004

EXIGÍVEL OPERACIONAL

1.225

1.720

144

328

PROGR AMA ADMINISTR ATIVO

852

631

PROGR AMA DE INVESTIMENTOS

229

761

Valores E xpressos em Reais Mil

DESCRIÇÃO

2005

2004

PROGRAMA PREVIDENCIAL
REALIZÁVEL

PROGR AMA PREVIDENCIAL

758.217

651.785

5.328

4.450

684

499

752.205

646.836

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

224

275

(- /+) Constituições/Reversões de Contingências

Renda Fixa

466.648

377.147

PROGR AMA PREVIDENCIAL

224

224

( - ) Custeio Administrativo

Renda Variável

PROGR AMA ADMINISTR ATIVO

0

51

PROGR AMA PREVIDENCIAL
PROGR AMA ADMINISTR ATIVO
PROGR AMA DE INVESTIMENTOS

185.292

182.001

Investimentos Imobiliários

55.909

57.504

Operações com Par ticipantes

44.356

30.184

PROVISÕES MATEMÁTICAS
2 0 0 5

PERMANENTE
IMOBILIZADO
DIFERIDO

( + ) Recursos Coletados

52.053

173.419

(+/-) Recursos a Receber

(788)

(503)

(9)

(13)

0

259

(6.290)

(5.418)
( - ) SAÍDAS

(33.876)

(162.013)

( - ) Recursos Utilizados

(33.592)

(161.997)

( + ) Recursos Oriundos do Programa Administrativo

340.939

297.811

463.582

370.178

163

180

(101.808)

(81.104)

56.047

64.748

( - ) Provisões Matemática a Constituir
RESERVAS E FUNDOS

( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

A N U A L

RESULTADOS REALIZADOS
( - ) Déficit Técnico Acumulado

(179)

0

(179)

0

(179)

0

R E L A T Ó R I O

56.226

64.748

PROGR AMA PREVIDENCIAL

31.586

46.014

PROGR AMA ADMINISTR ATIVO

23.109

17.543

1.531

1.191

PROGR AMA DE INVESTIMENTOS
TOTAL DO ATIVO

760.209

653.628

TOTAL DO PASSIVO

0
90.823
(111.455)

(+/-) Utilizações a Pagar

27

3

14.428

14.641

(+/-) Utlizações Futuras

127

(10)

(179)

0

760.209

( - ) Outros Realizáveis/Exigibilidades

(+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO
9.017

8.020

18

35

(5.896)

(5.559)

(106)

(9)

0

0

( + ) Receitas
( - ) Despesas
(- /+) Constituições/Reversões de Contingências

0

(10)

(9)

( + ) ENTRADAS

(6.147)

(6.152)

167

( + ) Receitas

157

(+/-) Receitas a Receber
( + ) Outros Realizáveis/Exigibilidades

18

35

137

113

12

9

(+/-) Resultados dos Investimentos Administrativos

2.533

2.198

( - ) SAÍDAS

(6.314)

(6.309)

( = ) Constituições (Reversões) de Fundos

5.566

4.685

( - ) Despesas

(5.896)

(5.559)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

653.628

(+/-) Despesas a Pagar

247

58

(+/-) Despesas Futuras

(360)

(71)

( - ) Permanente

(148)

(644)

( - ) Constituições/Reversões de Contingências

(157)

(93)

(4.969)

(+/-) Renda Fixa

48.067

49.734

(+/-) Renda Variável

35.137

28.385

(+/-) Investimentos Imobiliários

4.556

16.224

(+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

(11.242)

(+/-) Operações com Par ticipantes

8.153

4.484

(+/-) Renda Fixa

(41.435)

80.568

(1.254)

(868)

(+/-) Renda Variável

31.752

(76.945)

(+/-) Relacionados com Tributos

0

(1.933)

(- /+) Constituições/Reversões de Contingências

0

(95)

(2.727)

(2.602)

(+/-) Relacionados com o Disponível

( - ) Custeio Administrativo

Transferidos de Outros Programas
( = ) Constituições (Reversões) de Fundos

(+/-) Investimentos Imobiliários

6.311

5.736

(+/-) Operações com Par ticipantes

(6.024)

(11.518)

(+/-) Relacionados com o Disponível

(1.254)

(868)

(592)

(1.847)

(+/-) Constituições/Reversões de Contingências

0

(95)

( = ) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES

0

41

(+/-) Relacionados com Tributos

(+/-) Resultados Recebidos/
(91.592)

(93.021)

340

308

( + ) DISPONIBILIDADE FINAL
( - ) DISPONIBILIDADE INICIAL
( = ) VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

32

(428)

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

( - ) Recursos Transferidos para o Programa Previdencial
FUNDOS

0

( - ) Constituições/Reversões de Contingências

( + ) Recursos Oriundos de outros Programas
EQUILÍBRIO TÉCNICO

( + ) Outros Realizáveis/Exigibilidades

89.059

(- /+) Constituições/Reversões de Fundos

Benefícios a Conceder

173.175

173.419

586.885

Benefícios Concedidos

11.162

51.265

(161.997)

702.713

1.554

17.389

( + ) ENTRADAS
52.053

(- /+) Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (115.828)

1.720

(+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL

(33.592)

586.885

1.734

2004

( - ) Recursos Utilizados

702.713

1.883

2005

( + ) Recursos Coletados

(+/-) Resultados dos Investimentos Previdenciais
EXIGÍVEL ATUARIAL

DESCRIÇÃO

2 0 0 5

ATIVO

EM 31 DE DEZEMBRO

109

109

(109)

(68)

0

41

A N U A L

Va lor es E xpr es sos em Re ais M il

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS

R E L A T Ó R I O

BALANÇO
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N O TA S

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

PL ANO I DE BENEFÍCIO DEFINIDO

PL ANO II DE BENEFÍCIO DEFINIDO
Valores Expressos em Reais

Valores Expressos em Reais

ATIVO

2005

2004

4.895,57

11.353,10

207.522,75

121.600,86

APLICAÇÕES

33.749.851,70

30.284.646,46

Renda Fixa

20.937.519,62

17.657.906,87

ATIVO

2005

2004

867,42

2.025,54

12.807,97

74.775,51

APLICAÇÕES

5.977.891,33

5.445.451,79

Renda Fixa

3.708.526,43

PL ANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Valores Expressos em Reais

Valores Expressos em Reais Mil

ATIVO

2005

2004

103.692,82

95.380,30

5.790.962,63

4.753.107,18

APLICAÇÕES

712.477.588,47

611.105.698,61

3.175.050,46

Renda Fixa

442.002.341,77

356.314.131,84

Renda Variável

NOTA 1. CONSTITUIÇÃO E CONTEXTO OPER ACIONAL
O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, constituído de confor-

DISPONÍVEL

DISPONÍVEL

DISPONÍVEL

midade com a Lei Complementar nº. 109, de 29/05/2001, regulamentada pelo
Decreto nº. 4.206, de 26/04/2002, é uma entidade fechada de previdência comple-

CONTAS A RECEBER

CONTAS A RECEBER

CONTAS A RECEBER

mentar, sem fins lucrativos, autorizada pela Por taria SPC nº. 453, de 25/05/1998,
obedece as normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social, através do
Conselho de Gestão de Previdência Complementar e da Secretaria de Previdência
Complementar e as resoluções específicas do Banco Central do Brasil.

Renda Variável

8.313.639,37

8.521.233,30

Renda Variável

1.472.540,77

1.532.194,38

175.505.415,01

171.947.664,58

O Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV é, a par tir de 13/07/1998,

Imóveis

2.508.541,25

2.692.306,72

Imóveis

444.321,57

484.100,96

Imóveis

52.956.659,97

54.327.329,93

sucessor do Instituto Arsa de Seguridade Social - ARSAPREV, autorizado pela

1.990.151,46

1.413.199,57

Empréstimos

352.502,56

254.105,99

Empréstimos

42.013.171,72

28.516.572,26

Por taria MPAS nº. 3.030, de 29/06/1982, conforme atos constitutivos arquivados

84.495,96

81.203,37

14.966,22

14.601,09

1.783.755,45

1.638.580,92

34.046.765,98

30.498.803,79

6.006.532,94

5.536.853,93

720.155.999,37

617.592.767,01

2005

2004

2005

2004

2005

2004

57.649,20

68.317,50

8.949,48

12.225,90

CONTAS A PAGAR

1.159.067,63

1.639.185,73

542,31

20.789,78

VALORES EM LITÍGIO

101.931,86

130.981,12

5.539.447,51

4.577.695,16

668.964.932,84

559.539.208,86

49.930.067,04

56.283.391,30

720.155.999,37

617.592.767,01

2005

2004

51.269.692,79

172.697.320,82

(32.238.418,14)

(28.611.566,14)

Empréstimos
BENS DE USO PRÓPRIO

BENS DE USO PRÓPRIO

BENS DE USO PRÓPRIO

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas - RCPJ.
A entidade tem como objetivo principal conceder a seus par ticipantes e respec-

A N U A L

CONTAS A PAGAR
VALORES EM LITÍGIO

121.270,97

123.105,72

PASSIVO
CONTAS A PAGAR
VALORES EM LITÍGIO

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO

tivos beneficiários complementação de benefícios previdenciais.
2 0 0 5

PASSIVO

TOTAL DO ATIVO

Os recursos de que a Entidade dispõe para seu funcionamento são representados
por contribuições de suas patrocinadoras, participantes, assistidos e autofinanciados,
e dos rendimentos resultantes das aplicações desses recursos, que obedecem ao
disposto na Resolução nº. 3.121, de 25/09/2003, do Conselho Monetário Nacional.

A N U A L

2 0 0 5

TOTAL DO ATIVO

COMPROMISSOS COM
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

R E L A T Ó R I O

FUNDOS
TOTAL DO PASSIVO

PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
28.208.638,97

22.768.068,31

5.659.206,84

7.539.312,26

34.046.765,98

30.498.803,79

2005

2004

738.685,68

686.959,71

(+ )

Contribuições

(1.092.483,24) (113.135.957,19)

(-)

Benefícios

RESULTADOS
( + ) Contribuições
(-)

Benefícios

(+/-) Rendimentos das Aplicações

3.998.791,45

( = ) Recursos Líquidos

3.644.993,89 (91.312.720,52)

(-)

Despesas com Administração

(106.109,82)

21.136.276,96

(112.171,10)

de Valores em Litígio

21.581,17

(26.641,88)

926.143,09

(179.054,06)

0,00

Déficit Técnico Acumulado

(179.054,06)

0,00

TOTAL DO PASSIVO

6.006.532,94

5.536.853,93

2005

2004

44.265,66

34.591,76

(261.412,41)

(20.249.390,94)

RESULTADOS

(+/-) Rendimentos das Aplicações

716.886,54

3.783.070,48

( = ) Recursos Líquidos

499.739,79

(16.431.728,70)

(-)

(6.237,58)

(4.986,84)

Despesas com Administração

de Valores em Litígio

(5.440.570,66)

83.813.635,54

com Par ticipantes e Assistidos

(299,31)

(4.138,80)

1.880.105,42

( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

0,00

7.637.897,96
0,00

para Riscos Futuros

(961.752,35)

13.669.130,61

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e proFUNDOS
TOTAL DO PASSIVO

cedimentos contábeis, da Secretaria de Previdência Complementar e do Conselho
de Gestão de Previdência Complementar – Ministério da Previdência Social MPS, para as entidades fechadas de previdência complementar, constantes da Res-

RESULTADOS
( + ) Contribuições
( - ) Benefícios
(+/-) Rendimentos das Aplicações
( = ) Recursos Líquidos
( - ) Despesas com Administração

olução MPAS/CGPC nº. 05, de 30/01/2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC
nº. 10, de 05/07/2002, e estão sendo apresentadas de forma comparativa com os
números do exercício de 2004.

89.944.014,80

71.107.514,47

Pela Lei nº. 9.249, de 26/12/1995 e do Ofício Circular nº. 7 / SPC / GAB, da Sec-

108.975.289,45

215.193.269,15

retaria de Previdência Complementar, de 08/07/1996, deixou de ser aplicado o

(5.765.719,17)

(5.406.089,68)

sistema de correção monetária de balanço.

de Valores em Litígio

(137.170,56)

(87.332,17)

com Par ticipantes e Assistidos

289.495,39

2.771.723,73

(109.425.723,98) (208.937.274,96)

para Riscos Futuros

6.353.324,26

( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
(179.054,06)

BALANÇO PATRIMONIAL
Os saldos das contas de balanço foram mantidos pelos seus montantes originais.

(- /+) Formação (Utilização) de Fundos

( = ) Superávit (Déficit) Técnico
do Exercício

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(- /+) Formação (Utilização) dos Compromissos

(- /+) Formação (Utilização) de Fundos

(- /+) Formação (Utilização) de Fundos

PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

(- /+) Formação (Utilização)

(- /+) Formação (Utilização) dos Compromissos

(- /+) Formação (Utilização) dos Compromissos

para Riscos Futuros

636.647,70

EQUILÍBRIO TÉCNICO

(- /+) Formação (Utilização)

(- /+) Formação(Utilização)

com Par ticipantes e Assistidos

FUNDOS

COMPROMISSOS COM

R E L A T Ó R I O

COMPROMISSOS COM

(0,00)

(762.572,34)
0,00

0,00

A car teira de ações negociáveis em Bolsa de Valores e as quotas de fundos foram
atualizadas ao valor de mercado.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Os componentes da demonstração de resultados do exercício foram ajustados e
complementados quanto aos seguintes aspectos: encargos referentes à depreciação e
amortização, apurados em registros auxiliares de acordo com a legislação em vigor.
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Comentários

Comentários

Comentários

 Programas Previdencial e de Investimentos

a) A entidade adota a estrutura unifundo onde as aplicações são compartilhadas.
Dessa forma a rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu a marca de 14,25% ,
ou seja INPC + 8,76% (17,26% - INPC + 10,49% em 2004).
b) O custeio administrativo do plano foi de 14,41% das contribuições recebidas,
sendo 7,75% para a administração previdencial e 6,66% para a administração
dos investimentos, estando, portanto, dentro do limite estabelecido no Plano
de Custeio Anual (16,44% em 2004).
c) Deste Plano I de Benefícios, em 2004, migraram para o Plano CD 884 participantes com as respectivas Reservas Transferidas no valor de R$ 111.279.133,21.

a) A entidade adota a estrutura unifundo onde as aplicações são compartilhadas.
Dessa forma a rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu a marca de 14,25% ,
ou seja INPC + 8,76% (17,26% - INPC + 10,49% em 2004).
b) O custeio administrativo do plano foi de 14,13% das contribuições recebidas,
sendo 7,595% para a administração previdencial e 6,535% para a administração
dos investimentos, estando, portanto, dentro do limite estabelecido no Plano de
Custeio Anual (14,51% em 2004).
c) Deste Plano II de Benefícios, em 2004, migraram para o Plano CD 148 participantes com as respectivas Reservas Transferidas no valor de R$ 19.732.978,32.

a) A entidade adota a estrutura unifundo onde as aplicações são compartilhadas.Dessa forma a rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu a marca de
14,25% , ou seja INPC + 8,76% (17,26% - INPC + 10,49% em 2004).
b) O custeio administrativo do plano foi de 11,28% das contribuições recebidas,
sendo 6,06% para a administração previdencial e 5,22% para a administração
dos investimentos, estando, portanto, dentro do limite estabelecido no Plano
de Custeio Anual (13,05% em 2004).
c) Neste plano, em 2004, entraram 884 participantes migrados do Plano I e 148
participantes migrados do Plano II com as respectivas Reservas Transferidas
no valor de R$ 111.279.133,21 e R$ 19.732.978,32 respectivamente.

O item “Custeio Administr ativo” representa as impor tâncias tr ansferidas
ao Programa Administrativo para a cober tur a dos seus respec tivos custos
administr ativos.
 Programa Administrativo
O item “Recursos Oriundos de Outros Programas” representa o soma das
impor tâncias recebidas dos Programas Previdencial e de Investimentos para
cober tura dos custos administrativos.
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Investimentos Administrativos” representam o valor líquido das impor tâncias
transferidas do Programa de Investimentos aos demais Programas a título de
remuneração dos seus respectivos investimentos.
 Programa de Investimentos

Os saldos do fluxo financeiro derivam das variações ocorridas nos respectivos
Programas Previdencial, Administrativo e de Investimentos. Nos Programas

49

Bens Móveis

805

superior a seis meses, assim como as ações de companhias com registro exclu-

Construções

34

74

Instalações em Geral

319

319

sivamente para negociação no mercado de balcão, foram avaliadas pelo último

Instalações

0

0

Móveis e Utensílios

203

173

valor patrimonial publicado ou valor de custo, dos dois o menor.

Depreciações Acumuladas

b) Mercado de ações – opções

quantidade de ações, por um preço preestabelecido, até a data do vencimento.
As despesas de taxas e corretagens foram registradas na conta de resultado.

por subgrupos de contas.

cotação média da ação-objeto divulgada no dia da última negociação registrada em Bolsas de Valores em que tenha havido maior volume de negócios.

2 0 0 5
A N U A L

c) Bolsa de mercadorias e de futuros

Os principais procedimentos, normas e princípios adotados nas demonstrações

Foi escriturado o valor dos contratos de liquidação futura, os chamados de-

contábeis, bem como a legislação per tinente estão resumidos a seguir:

rivativos, utilizados na administração de riscos contra oscilações de preços
e taxas. A operação é registrada no Ativo pelo valor do contrato, em contra

As receitas e despesas são reconhecidas contabilmente segundo o Princípio da

par tida de conta retificadora do próprio ativo, os ajustes dos contratos são

Competência dos exercícios.

diários e as variações positivas ou negativas registradas em conta de resultado. Diariamente são feitos os ajustes do valor inicial do contrato e sua

R E L A T Ó R I O

públicos (federais, estaduais e municipais) e privados emitidos por instituições

retificadora a fim de demonstrar as oscilações sofridas.
As taxas e emolumentos pagos neste mercado foram registrados em conta

Os títulos pré-f ixados de qualquer natureza foram demonstrados, por

d) Fundos de investimentos

32

47

39

Terrenos

19.046

19.168

Computadores e Periféricos

529

398

Construções

21.547

21.756

Sistema de Comunicação

100

28

27

Direito de uso de Telefone

43

43

(3.751)

(3.273)

Depreciações Acumuladas

(510)

(400)

(56)

(56)

Bens Imóveis

915

922

416

359

Terrenos

563

563

Construções

368

368

Depreciações Acumuladas

(16)

(9)

1.720

1.554

Instalações
Depreciações Acumuladas

27

Provisão para Perdas – Aluguéis
Aluguéis a Receber
Investimentos em Shopping Centers

4.928

5.047

817

817

Terrenos
Construções

5.448

(1.337)

(1.218)

Fundos de Investimentos Imobiliários

13.703

14.375

Software

281

265

Valor Líquido

55.909

57.504

Desenvolvimento de Sistemas

26

26

Reorganização de Setores

22

9

Organização e Implantação de Entidade

77

77

(243)

(197)

3.5 ) OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

Amortizações Acumuladas

cedidos pelo valor principal, acrescidos dos rendimentos auferidos até

Total Diferido

163

180

31/12 /20 05 e 20 04, deduzidas as amor tizações.

Valor Líquido

1.883

1.734

No ato da concessão foi cobr ada a cota de seguro de 1% sobre o montante

3.7 ) OBRIGAÇÕES

concedido, ver tida à constituição do fundo de investimentos par a gar antia

em 31/12 /20 05 um aumento de R $ 340 mil ( R $ 308 mil em 31/12 /20 04)

3.4) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Os investimentos imobiliários estão demonstrados pelo custo de aquisição,

pelo valor desembolsado, evidenciando-se o valor nominal de sua emissão,

corrigidos monetariamente pela variação da UFIR até dezembro de 1995, de-

atualização monetária, juros decorridos, ágio ou deságio, quando adquiridos

duzidas as depreciações acumuladas (exceto terrenos), calculadas pelo méto-

após as datas de suas emissões. Os rendimentos destes títulos foram apro-

do linear e com as taxas ajustadas em função do prazo de vida útil remanes-

priados mensalmente observando-se o critério “pro-rata temporis”.

cente constante do laudo técnico de reavaliação, atendendo o disposto no

O ágio e deságio dos títulos pré ou pós-f ixados, amor tizados “pro-rata

Anexo “E”, Item V, da Resolução MPAS/CGPC nº. 05, de 30 /01/2002, alterada

temporis” pelo critério exponencial, foram atualizados mensalmente,

pela Resolução MPAS/CGPC nº. 10, de 05/07/2002.

A entidade classif icou os títulos e valores mobiliários integr antes da
car teir a própria em confor midade com a Resolução MPAS / CGPC nº.
04, de 30 / 01/20 02, alter ada pela Resolução MPAS / CGPC nº. 08, de
19/ 06 /20 02, confor me Nota 16 .

3.3) RENDA VARIÁVEL
a) Mercado de ações – à vista

No exercício de 20 04, em atendimento ao ar t. 36 da Resolução BACEN

e apresentava par a este exercício, saldo de R $ 1. 531 mil ( R $ 1.191 mil em
31/12 /20 04) , confor me nota 15.
3.6) PERMANENTE

A composição das contas que compõem esta rubrica do Exigível Operacional,
é demonstrada como segue:
DESCRIÇÃO

2005

2004

Encargos Sociais

556

292

Fornecedores

101

118

Créditos de Patrocinador

27

31

Está demonstrado pelo custo de aquisição acrescido de correção monetária,

Caução Locatícia

72

104

até dezembro de 1995, ajustados por depreciações ou amor tizações acumula-

Aplicação de Renda Variável a Liquidar

69

164

das (exceto direito de uso), calculadas pelo método linear, e com as taxas esta-

Empréstimos a pagar a Par ticipantes

0

5

belecidas em função do tempo de vida útil e por espécie de bens de acordo com

Obrigações Alienações Investimentos Imobiliários 160

0

o Anexo “E”, Item V da Resolução MPAS/CGPC nº. 05, de 30 /01/2002, alterada

Obrigações Fiscais

pela Resolução MPAS/CGPC nº. 10, de 05/07/2002, conforme tabela a seguir:

Outros
TOTAL

147

948

93

58

1.225

1.720

Tabela de Percentuais utilizados para Depreciações e Amortizações

nº. 3.121, de 25/ 09/20 03, for am procedidas reavaliações dos investimentos imobiliários, confor me laudos técnicos emitidos por prof issio-

Instalações em Geral

10% ao ano

NOTA 4. GARANTIA DAS RESERVAS TÉCNICAS E DOS FUNDOS

nais e /ou empresas legalmente habilitados.

Móveis, Utensílios, Máquinas e Equipamentos de Uso

10% ao ano

Os recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios das

Sistema de Comunicação (exclusive direito de uso)

10% ao ano

entidades fechadas de previdência complementar, constituídos de acordo com

Computadores e Periféricos

20% ao ano

os critérios fixados pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar,

Veículos

20% ao ano

bem como, aqueles de qualquer origem ou natureza, correspondentes às de-

Gastos com Implantação, Reorganização e Desenvolvimento 20% ao ano

mais reservas, fundos e provisões, foram aplicados conforme as diretrizes do

Em confor midade com a mencionada Resolução nº. 3.121, nova reavaliação dever á ocorrer, no máximo, até dezembro de 20 07.

Neste mercado, as ações foram escrituradas pelo custo de aquisição, acrescido
das despesas diretas de taxas e corretagens, ajustado ao preço de mercado

3.4.2) Composição da Carteira de Imóveis

determinado pela cotação média das ações, no último pregão do ano da Bolsa

A composição da car teira imobiliária é demonstrada como segue:

de Valores de São Paulo – Bovespa.

DIFERIDO

As oper ações com par ticipantes representavam os empréstimos con-

ou perdas correspondentes ao período.

Os títulos pós-fixados foram demonstrados, por ocasião de sua aquisição,

Total Imobilizado

5.448

Depreciações Acumuladas

juros decorridos, ágio e deságio, sendo as receitas correspondentes

3.4.1) Reavaliações dos Imóveis

36

74

Veículos

dos empréstimos nos casos de quitação por mor te. Este fundo registrou

pelo mesmo indexador dos respectivos títulos..
d)

Máquinas e Equipamentos

37.981

Foram demonstrados pelo valor nominal da cota, ajustados com os ganhos

operação, obser vado o critério “pro-rata temporis”.

c)

(22)

37.229

ocasião de sua aquisição, pelo valor desembolsado, evidenciando-se os
registradas em conta de resultado apropriadas até o vencimento da

b)

(10)

Edificações Locadas a Terceiros

de resultado deste próprio mercado.

financeiras ou por empresas.
a)

632

IMOBILIZADO

101

turado no Ativo em conta retificadora. A avaliação dessa carteira obedeceu a

São operações com rendas definidas, pré ou pós-fixadas, lastreadas em títulos

2004

25

separado, ao passo que no programa de investimentos, foram apresentadas

3.2) RENDA FIXA

2005

49

O valor do prêmio recebido por ocasião do lançamento da opção, foi escri-

3.1) APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

DESCRIÇÃO

Terrenos

Previdencial e Administrativo, as entradas e saídas foram apresentadas em

NOTA 3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2004

Edificações de Uso Próprio

Foram escrituradas as operações com direito de compra e venda de uma
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS

2005

As ações que não tenham sido negociadas em Bolsa de Valores por período

O item “Resultados Recebidos/Transferidos para Outros Programas” representa a soma das transferências acima mencionadas.

D E S C R I Ç ÃO

2 0 0 5

apropriada diretamente à conta de resultado.

A N U A L

A variação decorrente do confronto entre o valor contábil e o da avaliação foi

Os itens “Resultados dos Investimentos Previdenciais” e “Resultados dos

R E L A T Ó R I O

 Programas Previdencial e Administrativo

regulamento anexo à Resolução CMN n° 3.121, de 25/09/2003.
A composição das contas que compõem o Ativo Per manente é demonstr ada a seguir :

Consideram-se recursos garantidores dos planos de benefícios administrados
pela entidade os ativos do Programa de Investimentos (grupo 1.2.4), adiciona-
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e custos administrativos da entidade, exceto as taxas de administração e

premissas atuariais, sobretudo com relação à mor talidade geral e ao cresci-

Essas debêntures foram adquiridas em 1998 e provisionadas, por motivo

performance que terão tratamento diferenciado;

mento salarial futuro; recomposição salarial ocorrida em 2005; e novas ad-

de atraso, superior a 360 dias, de seus encargos em 100 % do seu valor de

esões ao plano. Tais fatores ocasionaram uma elevação do valor atual da folha

R $ 4.705 mil para o exercício de 2005 (R $ 5.054 mil em 2004).

377.147

Títulos Responsabilidade do Governo Federal 227.996

209.340

Bônus do Tesouro Nacional

7.463

7.997

Notas do Tesouro Nacional

86.119

69.700

Letras do Tesouro Nacional

10.030

0

102.920

0

Títulos de Responsabilidade do Banco Central
Créditos Securitizados do Tesouro Nacional
Aplicações em Instituições Financeiras

2.809

3.522

18.655

128.121

223.350

150.775

Certificados de Depósitos Bancários

27.038

4.556

Quotas de FIF – Renda Fixa

14.185

14.206

Fundos de Aplicações em Quotas FIF – R Fixa

182.127

132.013

Títulos de Empresas

15.302

17.032

Debêntures não Conversíveis

15.302

17.032

2005

2004

Benefícios Concedidos

340.939

297.811

Benefícios do Plano

340.939

297.811

Benefícios a Conceder

463.582

370.178

Benefícios do Plano c/a Geração Atual

476.531

380.709

Contribuição Defi nida

365.295

299.596

Benefício Defi nido

111.236

81.113

(12.949)

(10.531)

Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Serviço Passado

185.292

182.001

Ações Mercado à Vista

158.918

162.565

Empréstimos de Ações

26.374

16.787

0

2.649

Bolsa de Mercadorias e de Futuro

do Rio de Janeiro – RJ, conforme Processo 2001.011.088895-1, tendo sido

5.1) COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO EXIGÍVEL ATUARIAL
DESCRIÇÃO

Total do Exigível Atuarial

(101.808)

Edificações
Participações
Fundos de Investimentos Imobiliários

55.909

57.504

37.278

38.082

4.928

5.047

13.703

14.375

Resolução MPAS/CGPC n° 05, de 30 /01/2002, alterada pela Resolução MPAS/
CGPC nº. 10, de 05/07/2002 e ao Princípio Contábil do Regime de Competência, na proporção de 01/12 avos mensais para as seguintes rubricas:

30.184

c) Provisão das Contribuições a Receber das Patrocinadoras e Participantes e
d) Provisão do Abono Anual dos Benefícios Devidos.

liquidação duvidosa obedecem ao seguinte critério:
% provisionado sobre os créditos

50%

compromissos da Entidade com os benefícios de prestação continuada conce-

Entre 241 e 360 dias

75%

didos a seus par ticipantes e beneficiários em gozo de tais benefícios.

Acima de 360 dias

100%

O instituto constituiu provisão para perdas na realização de elementos de seu
Ativo conforme abaixo:
a)

Debêntures não Conversíveis de emissão da Empresa
Al Car Empreendimentos e Participações S /A.

Patrimônio Liquido do Plano, decorrente ao “Serviço Passado”, em conformidade com a Por taria n° 3.142, de 03/04/1992. Representam o valor atual das

Essas debêntures foram adquiridas em dezembro/98 e provisionadas, por

Renda Variável

35.137

28.386

Os aluguéis encontram-se atrasados, em seu primeiro vencimento, desde

Investimentos Imobiliários

4.556

16.224

31/01/2000 e foram provisionados, em 100 % do seu valor de R $ 56 mil

Operações com Par ticipantes

8.153

4.484

para os exercícios de 2005 e 2004.

Total

95.913

98.828

O Instituto ingressou com Ação de Despejo, em 25/08/2000, na 38ª Vara

8.2) RENTABILIDADE LÍQUIDA

Cível do Rio de Janeiro – RJ, conforme Processo 2000.001.117.056-5, atu-

SEGMENTOS

20 05

20 04

almente em fase de execução da dívida.

Renda Fixa

46.423

48.048

e)

Renda Variável

34.435

27.778

4.329

16.010

Aluguéis e Encargos a receber em atraso de Janequine
e Barbalho Advogados.
A terceira parcela do acordo firmado com o INFR APREV e seus encargos
encontram-se atrasados, em seu primeiro vencimento, desde 17/11/2003

cio de 2005 (R$ 7.539 mil em 2004).
O Instituto ingressou em 21/11/2003, com Ação de Execução na 9ª Vara
Cível de São Paulo conforme Processo nº. 000.03.148422-0.

Investimentos Imobiliários
Operações com Par ticipantes
Total

8.000

4.390

93.187

96.226

8.3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RECURSOS COLETADOS
As Despesas Administrativas representavam 13,11% dos Recursos Coletados

O Instituto ingressou com Ação de Despejo, em 03/05/2002, na 25ª Vara

NOTA 7. CUSTEIO ADMINISTR ATIVO PREVIDENCIAL
O custeio administrativo previdencial da Entidade engloba todas as despesas
efetuadas com a administração previdencial, utilizando-se para sua cober tura
par te dos recursos coletados correntes (grupo 3.1.1.0.00.00) para os Planos I
e II de Benefício Definido, e o valor das contribuições extras para o Plano de

Correntes, sendo 6,09% com a Administração Previdencial e 5,24% com a Administração dos Investimentos, estando, portanto, dentro das limitações legais.
8.4) FUNDO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO
O Programa Administrativo foi superavitário, registrando um aumento na formação do fundo desse programa na ordem de R$ 5.566 mil (R$ 4.685 mil em
31/12/2004) que incorporados ao exercício anterior apresenta saldo de R$ 23.109
mil para este exercício (R$ 17.543 mil em 31/12/2004), conforme nota 15.

NOTA 9. RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS

Contribuição Definida, previstos nos respectivos planos de custeio anual pelo
Atuário (Ernst & Young Serviços Atuariais S.S).

A remuneração dos programas, pelo programa de investimentos, é calculada proporcionalmente de acordo com a par ticipação de cada u m

NOTA 8. CUSTEIO ADMINISTR ATIVO DOS INVESTIMENTOS

nos inves t i m e n tos da E n t idad e , d e acor d o a Resolu ç ão CG P C

A entidade utiliza-se de recursos dos investimentos para cobertura das despesas

nº. 0 5 , d e 3 0 / 01/ 20 02 .

com a administração e controle do Programa de Investimentos de acordo com
critério de rateio estabelecido e aprovado pela Diretoria Executiva do Instituto.

motivo de insolvência, em 100% do seu valor de R$ 9.722 mil para o exercí-

Contribuições Extraordinárias futuras, já vigentes no mês da avaliação atuarial,
referentes ao serviço passado.

da Holding do Brasil Corretora de Seguros.

do acordo firmado.

de insolvência do devedor, os registros contábeis de provisão para créditos de

Entre 121 e 240 dias

As provisões matemáticas a constituir são as parcelas a serem integralizadas ao

49.734

Sem Prejuízo da constituição integral de provisão, por ocasião de constatação

As provisões matemáticas de benefícios concedidos destinam-se à cobertura dos

os que ainda não se encontram em gozo de benefícios de prestação continuada.

20 04

48.067

almente em fase de execução da dívida correspondente à última parcela

25%

eventos futuros, com pessoal da geração atual, ou seja, participantes e benefi ciári-

20 05

Renda Fixa

6.2) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE ATIVOS

Período de atraso no recebimento de crédito

8.1) RENTABILIDADE BRUTA

Aluguéis e Encargos a receber em atraso

Cível do Rio de Janeiro – RJ, conforme Processo 2002.001.051930-3, atu-

Entre 61 e 120 dias

As provisões matemáticas de benefícios a conceder, destinam-se à cobertura de

tivo), por segmento de investimentos é demonstrada a seguir:

cícios de 2005 e 2004.

44.356

culos atuariais.

Essas ações foram adquiridas em junho/97 e provisionadas, por motivo

e foram provisionados, em 100 % do seu valor de R $ 14 mil para os exer-

Empréstimos

As provisões matemáticas foram estabelecidas e registradas com base em cál-

A rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida (deduzido o custeio administra-

a) Provisão para Férias;
b) Provisão para 13° Salário;

NOTA 5. PROVISÕES MATEMÁTICAS

da empresa Américas Empreendimentos Artísticos S /A.

A entidade adota a sistemática de provisões em atendimento ao disposto na

30.184

646.836

Ações do Mercado à Vista de emissão

SEGMENTOS
d)

NOTA 6. PROVISÕES

44.356

752.205

pacto dos custos administrativos globais da entidade que devem estar

586.885

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

TOTAL DO REALIZÁVEL DO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

deradas dos diversos segmentos e, adicionalmente, devem refl etir o im-

de 2005 e 2004.

6.1) PROVISÕES DIVERSAS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

As cotas consolidadas da entidade devem refl etir as rentabilidades pon-

do Rio de Janeiro – RJ.

de insolvência, em 100 % do seu valor de R $ 3.100 mil para os exercícios

(81.104)

702.713

c)

distribuída, em 05/04/2004, a referida Ação para a 2ª Vara Empresarial

apropriados por regime de competência mensal.
c)

(81.104)

(101.808)

regime de competência diária e

O Instituto ingressou com Ação de Execução, em 2001, na 20ª Vara Cível

o qual incide o percentual de contribuição amor tizante de 3,98 % .

(-) Outras Contribuições da Geração Atual

RENDA VARIÁVEL

de administr ação e per for mance que devem estar apropriadas por

salarial dos par ticipantes – temporária por 15,42 anos, prazo remanescente
para amor tização da mencionada provisão na posição de 30 /06/2005 – sobre

As cotas por seguimento devem ref letir a rentabilidade líquida de taxa

2 0 0 5

466.648

b)

A N U A L

2004

R E L A T Ó R I O

2005

Letras Financeiras do Tesouro

2 0 0 5

As cotas por segmento devem refletir a rentabilidade bruta de CPMF, IRRF

da Empresa CEL Participações Ltda.

RENDA FIXA

R E L A T Ó R I O

a)

decorrem dos seguintes fatores: adoção de conjunto mais conservador de

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
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Debêntures não Conversíveis de emissão

As alterações ocorridas nos valores das Provisões Matemáticas a constituir

dos no exigível operacional (grupo 2.1.4) do referido programa.
Em 31 de dezembro a entidade possuía as seguintes aplicações:

A N U A L

b)

dos das disponibilidades (grupo 1.1.0) e deduzidos os valores a pagar classifica-

A metodologia de cálculo para apuração da rentabilidade bruta e líquida, foi determinada conforme modelo de cotas mencionado na Instrução Normativa SPC
nº. 30, de 06/12/2001, que estabelece:

Esta remuneração se dá pela transferência de recursos para os Programas
Previdencial e Administrativo decorrentes do resultado positivo dos investimentos, obser vada a par ticipação de cada programa no montante aplicado.
O resultado positivo dos investimentos somou a impor tância de R $ 91.592 mil
no exercício de 2005 (R $ 93.021 mil em 2004).
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N O TA S

NOTA 10. FUNDO DO PROGR AMA PREVIDENCIAL

NOTA 12. SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

 Plano I de Benef ício Def inido

 PROGRAMA PREVIDENCIAL

O Fundo Previdencial no valor de R $ 2.059 mil ( R $ 4.113 mil em 20 0 4) , é

Os Recursos Coletados e os Recursos Utilizados do Programa Previdencial,

cons tituído pela diferença exis tente entre o Patr imônio Líquido do Plano

considerados como fluxos primários, já se encontram obrigatoriamente regis-

e seu compromisso em 31/12 / 20 05. Ser á mantido com a f inalidade de

trados na sua origem distinguindo-se os respectivos Planos de Benefício.

no próximo exercício.
 Plano II de Benef ício Def inido

Previdencial que em 2004 era de R$315 mil, fosse utilizado plenamente para
cobertura dos compromissos previdenciais, apresentando uma insuficiência na

Fundo de Investimentos

Totais

46.014

17.543

1.191

64.748

(14.428)

-

-

(14.428)

 PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Formação / (Reversão) Fundo Administrativo

-

-

5.566

-

5.566

As Receitas e Despesas do Programa Administrativo são rateadas propor-

Formação / (Reversão) Fundo de Investimentos

-

-

-

340

340

cionalmente ao valor do Custeio Administrativo (Sobrecarga Administrativa),

Formação / (Reversão) Déficit Técnico

(179)

-

-

-

(179)

contribuições recebidas), e para o Plano de Aposentadoria de Contribuição

Formação / (Reversão) Superávit Técnico
Saldo em 31/12/2005

-

-

-

-

-

(179)

31.586

23.109

1.531

56.047

Resultado Acumulado

Fundo Previdencial

Fundo Administrativo

Fundo de Investimentos

Definida – CD o valor do movimento mensal das contribuições extras, as quais
são destinadas a esse fim.
Discriminação

Totais

recebidas dos Planos I e II e sobre o Salário de Par ticipação do Plano CD para
se calcular as contribuições extras.

Abater par te do custo previsto para cober tura dos benefícios de invali-

60.655

12.858

883

74.396

-

(14.641)

-

-

(14.641)

Formação / (Reversão) Fundo Administrativo

-

-

4.685

-

4.685

Formação/ (Reversão) Fundo de Investimentos

-

-

-

308

308

total das Despesas Administrativas.

Formação / (Reversão) Déficit Técnico

-

-

-

-

-

Formação/ (Reversão) Superávit Técnico

-

-

-

-

-

Saldo em 31/12/2004

-

46.014

17.543

1.191

64.748

dez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por mor te e pecúlio por

 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

mor te dos Par ticipantes Não Fundadores, na razão de 0,44% da folha

As Rendas / Variações Positivas e as Deduções / Variações Negativas no Pro-

salarial (0,44% em 2004);

-

Formação / (Reversão) Fundo Previdencial

O Custeio Administrativo é a base que melhor representa eqüitativamente o

entre o Patrimônio Líquido do Plano e seu compromisso em 31/12/2005, e
será mantido com as seguintes f inalidades:

Saldo em 31/12/2003

A N U A L

R $29.527 mil (R $41.586 mil em 2004) é constituído pela diferença existente

2 0 0 5

avaliação Atuarial Anual, que serão aplicados sobre o valor das contribuições

O Fundo Previdencial do Plano de Contribuição Def inida, no valor de

grama de Investimentos são rateadas de acordo com o valor dos Recursos
Próprios per tencente a cada Plano de Benefício em relação ao montante apli-

b)

Supor tar ajustes das hipóteses de avaliação atuarial e

c)

Dar cober tura a eventuais oscilações de risco que venham a ocorrer no

R E L A T Ó R I O

2 0 0 5

Fundo Administrativo

Em 2004

 Plano de Aposentadoria de Contribuição Def inida

A N U A L

Fundo Previdencial

-

Estes valores correspondem a percentuais determinados pelo Atuário na Re-

R E L A T Ó R I O

Resultado Acumulado
0

ordem de R$179 mil.

a)

Discriminação

Formação / (Reversão) Fundo Previdencial

para os Planos I e II de Benefício (% aplicado sobre o movimento mensal das

A adoção de novas premissas atuariais mais conservadoras fez com que o Fundo

Em 2005

Saldo em 31/12/2004

supor t ar os cus tos advindos de ajus tes das hipóteses de avaliação atuar ial
e par a cober tur a de eventuais oscilações de r isco que venham a ocor rer

NOTA 15. DEMONSTR ATIVO DE MOVIMENTO DO RESULTADO

cado pela entidade.
O Recurso Próprio é a base que melhor representa eqüitativamente o resul-

próximo exercício.

NOTA 16. CL ASSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

tado dos investimentos.

NOTA 11. CRITÉRIO DE RATEIO PARA AS DESPESAS COMUNS
O critério de rateio utilizado pelo INFRAPREV para distribuição das despesas

TIPO / NATUREZA

NOTA 13. SEGREGAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS

FAIXA DE

SALDO EM

SALDO EM

VENCIMENTO

31/12/2005

31/12/2004

549.094

473.194

A entidade adota a estrutura UNIFUNDO, que caracteriza uma gestão com-

I- TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

par tilhada dos investimentos, implicando na existência de solidariedade na

Fundos de Investimento - Renda Fixa

Até 31/12/2006

196.312

146.219

analisadas, pormenorizadamente, permitiu-nos encontrar a par ticipação de

aplicação dos recursos. Utiliza as contas denominadas “Segregação de Planos”,

Mercado de Ações à Vista

Até 31/12/2006

185.292

182.001

cada funcionário em cada uma das administrações. Conhecendo-se essa par-

para registro da par ticipação de cada plano no montante aplicado.

Cer tificado de Depósito Bancário - CDB

Até 31/12/2006

27.039

4.556

Títulos Securitizados

Até 31/12/2005

0

105.832

344

646

0

3.516

comuns às Administrações Previdencial e dos Investimentos baseiam-se, ordinariamente, nas tarefas desempenhadas por cada funcionário. Essas tarefas

ticipação, foi possível determinar uma relação entre o custo total e a base, que
é aplicada a cada administração. Assim, achamos a taxa de absorção dos custos
comuns a serem aplicadas a cada administração.
Depois que a relação entre o custo total e a base tenha sido determinada, os

As contas do Ativo e Passivo foram ajustadas mensalmente de modo que no balan-

Títulos Securitizados

Até 31/12/2006

cete das operações comuns aos planos de benefícios, apresentem saldos nulos.

Títulos Securitizados

Acima de 01/01/2008

Bônus do Tesouro Nacional - BTN

Acima de 01/01/2008

7.463

7.997

Até 31/12/2006

2.809

3.522

NOTA 14. CONTINGÊNCIAS

custos aplicáveis a cada administração são absorvidos conforme essa relação,

Notas do Tesouro Nacional - NTN

Acima de 01/01/2008

1.583

1.873

Letras do Tesouro Nacional - LTN

Até 31/12/2006

10.030

0

provisão para os processos ajuizados relacionados às áreas trabalhistas e

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Até 31/12/2006

82.343

0

A Administração do INFR APREV considerou necessária a constituição de

que ficou assim estabelecida:

Notas do Banco Central - NBC

Administração Previdencial

65,00 %

previdenciais, os quais montam a impor tância de R $ 224 mil, na posição de

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

De 01/01/2007 a 31/12/2007

20.577

0

Administração dos Investimentos

35,00 %

31/12/2005 (R $ 275 mil em 2004).

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

De 01/01/2007 a 31/12/2007

6.374

5.718

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 01/01/2008

8.928

11.314

102.846

85.954

Total

100,00 %

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Títulos Securitizados

Acima de 01/01/2008

18.310

18.127

Notas do Tesouro Nacional - NTN

Acima de 01/01/2008

84.536

67.827

651.940

559.148

TOTAL
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P A R E C E R AT U A R I A L

P A R E C E R AT U A R I A L

PLANO DE APOSENTADORIA
DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

dicar o cumprimento de seus compromissos atuariais.
Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescidos dos rendimentos auferidos) o INFRAPREV detém R $ 102.846 mil (R $
85.954 mil em 2004), cuja manutenção não compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez da entidade.

A Ernst & Young Serviços Atuariais S.S. apresenta, na posição de 31/12/2005,
parecer atuarial referente ao Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida administrado pelo Instituto Infraero de Seguridade Social-INFRAPREV.

Apresentamos a seguir o plano de custeio 6 do Plano de Aposentadoria de

2.4.2.2.00.00

PROGRAMA ASSISTENCIAL

2.4.2.3.00.00

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

2.4.2.4.00.00

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

-

Contribuição Definida que deverá vigorar no exercício de 2006.

19.232.324,97
1.170.260,06

 A Legislação vigente em 31/12/2005;
 O Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Def inida,

O Fundo Previdencial, no valor de R $ 29.527.481,99, foi constituído pela dife-

8% do salário de participação, que, por sua vez, estará limitado em 3 vezes o

rença existente entre o Patrimônio Líquido do Plano e seu compromisso em

valor máximo do salário de contribuição para a Previdência Social;

31/12/2005, e será mantido com as seguintes finalidades:

 Contribuição Extraordinária 7: 3,98 % da folha de salários dos par ticipantes,

 A base de dados individuais dos par ticipantes e benef iciários do Plano,
O INFRAPREV def iniu na sua Política de Investimentos – 2006, a com-

posicionada em 30 / 06/2005, fornecida pelo INFR APREV e devidamente

dez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por mor te e pecúlio por

posição de seus ativos f inanceiros segundo os critérios de precif icação,

consistida pela Ernst & Young, mostrando-se como uma entrada suf ici-

tais como, títulos para negociação e títulos mantidos até o vencimento.

ente para a realização da presente avaliação atuarial ;

Previdenciário (Hedge Atuarial) do INFRAPREV.
O INFRAPREV buscará ao longo do exercício de 2006, a execução dessa
estratégia de investimento.

4.1. Contribuições da Patrocinadora

pante, conforme definido no artigo 31 do regulamento do Plano, limitada a

 Abater par te do custo previsto para a cober tura dos benefícios de invali-

tocante ao mecanismo de proteção para o f luxo f inanceiro do Passivo
2 0 0 5

29.527.481,99

 Contribuição Principal: igual ao percentual de Contribuição Básica do partici-

temporária por 20 anos a contar de 01/12/2000 ;
 Contribuição para Despesas Administrativas: 1,47% da folha de salários

mor te, na razão de 0,44% da folha salarial dos par ticipantes Não Fun-

dos par ticipantes;

dadores;

Esses critérios visam atender a Resolução nº. 3.121, de 25/ 09/2003, no

A N U A L

4. Plano de Custeio para o Exercício de 2006

PROGRAMA PREVIDENCIAL

2.1. Sobre o Fundo Previdencial

NOTA 17. EVENTOS SUBSEQÜENTES

b)

49.930.067,02

2.4.2.1.00.00

Os resultados obtidos nessa avaliação atuarial consideraram:

vigente em 31/12/2005 ;

a)

2.4.2.0.00.00 FUNDOS

 Contribuição para Custeio dos Benefícios de Invalidez, Auxílio-Doença,

 Supor tar ajustes das hipóteses de avaliação atuarial e

 Hipóteses atuariais e econômicas, coerentes entre si, def inidas de

Auxílio-Reclusão e Pensão por Mor te: montante equivalente ao total das

 Dar cober tura às eventuais oscilações de risco que venham a ocorrer nos

acordo com critérios técnicos e imparciais, com o objetivo de obter a

contribuições dos par ticipantes destinadas ao custeio desses benefícios e

próximos exercícios.

melhor estimativa dos custos e provisões do Plano e

 Contribuição par a Custeio do Pecúlio por Mor te : montante equiva-

3. Hipóteses, Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
 Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV.

lente ao total das contribuições dos par ticipantes destinadas ao cus3.1. Hipóteses Atuariais

teio desse benefício.

CPMF – O critério de contabilização da CPMF utilizado pelo Instituto

Vale ressaltar que os resultados apresentados neste parecer contemplam os

no exercício de 2005, foi o de registro em conta única do programa

Apresentamos a seguir as principais hipóteses atuariais utilizadas na apuração

efeitos da alteração do conjunto de premissas atuariais aprovado pelo Con-

do Exigível Atuarial do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida em

de investimentos – Relacionados com o Disponível (615). Desta forma,

selho Deliberativo do INFRAPREV.

31/12/2005:

4.2. Contribuições dos Participantes Ativos
 Contribuição Básica : confor me def inida no ar tigo 22 do regulamento

R E L A T Ó R I O

quando da transferência da rentabilidade líquida dos investimentos para

do Plano e

os programas de origens, esta já estaria líquida da CPMF. Este procedi-

2. Resultados da Avaliação Atuarial em 31/12 / 2005

mento possuía amparo legal segundo entendimento da SPC – Secretaria

Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos

de Previdência Complementar.

Hipótese

Hipótese Adotada

 Taxa real anual de juros

1

do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida na posição de 31/12/2005.

 Projeção de crescimento real de salário

Para o exercício de 2006, o Instituto adotará o critério de contabiliza-

Assim, no Programa Previdencial – Outros Recursos Utilizados (328),
quando dos pagamentos de benefícios; no Programa Administrativo –
Administração Previdencial (521), quando dos pagamentos de despesas
relacionadas com a administração do Programa Previdencial ; no Programa Administrativo – Administração dos Investimentos (523), no que se
refere aos pagamentos de despesas com a administração e controle dos
investimentos; ainda no Programa Administrativo – Outras (528), nos pagamentos de despesas comuns as duas administrações para posterior rateio;
e no Programa de Investimentos (615), no tocante as aplicações financeiras.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
CPF 828 953 507-44
Maria Lucia Araujo Rocco

Nome

R$

2% a.a.

 Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS1

0,0% a.a.
0,0% a.a.

2.3.0.0.00.00 EXIGÍVEL ATUARIAL

668.964.932,84

 Projeção de crescimento dos benefícios do plano1

2.3.1.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

668.964.932,84

 Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

2.3.1.1.00.00

326.163.601,23

 Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefícios do Plano

326.163.601,23

 Hipótese sobre rotatividade 2

Experiência INFRAPREV 2003-2004

2.3.1.1.01.01

_ Renda Vitalícia

324.955.065,33

 Tábua de mor talidade geral3

GAM-83

2.3.1.1.01.02

_ Renda Certa

 Tábua de mor talidade de inválidos

IAPB-57

2.3.1.2.00.00

BENEFÍCIOS A CONCEDER

444.216.082,16

 Tábua de entrada em invalidez
 Outras hipóteses biométricas utilizadas

2.3.1.2.01.00

Benefícios do Plano com a Geração Atual

454.372.270,72

2.3.1.2.01.01

_ Contribuição Definida

365.295.101,73

2.3.1.2.01.02

_ Benefício Definido

2.3.1.2.03.00

Outras Contribuições da Geração Atual (-)

2.3.1.3.00.00

da Previdência Social e
 Contribuição par a Custeio do Pecúlio por Mor te : X * 0,041% do salário de par ticipação, onde X é o valor escolhido pelo par ticipante,
confor me def inido no regulamento do Plano.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 20 06
3.2. Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
Os regimes e métodos de financiamento atuariais utilizados para apurar o Exigível

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) (101.414.750,55)

Atuarial do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida, apresentados a

Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.

seguir, atendem ao disposto nos itens 5 e 6 da Resolução nº 11, de 21/08/2002.

Luiz Carlos Nannini

_ Serviço Passado (-)

2.3.1.3.02.00

_ Déficit Equacionado (-)
Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

(101.414.750,55)

Sócio

-

Método Atuarial
Marco Antônio Teixeira de Pontes

 Aposentadorias

-

 Invalidez

Método Agregado

2.4.1.1.00.00

-

 Pensão por Mor te

Método Agregado

RESULTADOS REALIZADOS

49.930.067,02

Benefício do Plano

2.4.1.0.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

Capitalização Individual

2.4.1.1.01.00

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

-

 Auxílio-Doença (até 2 anos) 4

Método Agregado

Diretor de Benefícios

2.4.1.1.01.01

_ Reserva de Contingência

-

 Pecúlio por Mor te

Método Agregado

CPF 361 702 917-53

2.4.1.1.01.02

_ Reserva para Revisão do Plano

-

 Auxílio-Reclusão 5

Não Avaliado

2.4.1.1.02.00

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)

-

CPF 289 400 917-87

parcela do salário de par ticipação que excede ao teto de contribuição

-

CPF 374 207 637-04

Contador CRC-RJ 34995-4

ça , Auxí lio- Reclusão e Pensão por Mor te : percentual igual a 2,69 % da

Light - For te

2.4.0.0.00.00 RESERVAS E FUNDOS

Valdir Vasques

 Contribuição par a Custeio dos Benefícios de Invalidez, Auxí lio- Doen-

(10.156.188,56)

2.3.1.3.01.00

2.3.1.3.03.00

89.077.168,99

4.3. Contribuições dos Participantes Ativos Não Fundadores

Nula

2.3.1.1.01.00

1.208.535,90

ticipação.

100%

Diretora de Administração e Finanças

Paulo Roberto da Silva

42

Conta

 Contribuição par a Despesas Administr ativas : 0,74 % do salário de par-

6,0% a.a.
1

ção da CPMF em separado com registro em cada programa de origem.

2 0 0 5

mantidos até o vencimento e quais os ativos elegíveis à negociação sem preju-

1. Introdução

A N U A L

constante em sua Política de Investimentos para 2006, quais seriam seus ativos

R E L A T Ó R I O

O INFRAPREV definiu através do estudo de ALM-Asset Liability Management,

1
2
3
4
5

O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
A rotatividade média atende ao estabelecido no item 3 da Resolução nº 11, de 21/08/2002, do CGPC.
Diferenciada por sexo.
O auxílio-doença concedido há mais de 2 anos foi calculado como um benefício concedido de invalidez.
O auxílio-reclusão não foi avaliado por considerarmos seu custo imaterial em face da experiência do Plano.

M.I.B . A . nº 712
Fernanda Gama
M.I.B . A . nº 947

6
7

O plano de custeio do exercício de 2004 será mantido em 2005.
O prazo remanescente para amortização é de 14,92 anos, em 31/12/2005.
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P A R E C E R AT U A R I A L

P A R E C E R AT U A R I A L

PLANO 1
DE B ENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO II
DE B ENEFÍCIO DEFINIDO
O Fundo Previdencial, no valor de R$ 2.058.768,39, foi constituído pela dife-

1. Introdução

rença existente entre o Patrimônio Líquido do Plano e seu compromisso em
A Ernst & Young Serviços Atuariais S.S. apresenta, na posição de 31/12/2005,
parecer atuarial referente ao Plano I de Benefícios, administrado pelo Instituto
Infraero de Seguridade Social-INFRAPREV.

31/12/2005, e será mantido com a finalidade de supor tar os custos advindos,

1. Introdução

Apresentamos a seguir o plano de custeio7 do Plano I de Benefícios que deverá

A Ernst & Young Serviços Atuariais S.S. apresenta, na posição de 31/12/2005,

vigorar no exercício de 2006.

parecer atuarial referente ao Plano II de Benefícios, administrado pelo Instituto

de ajustes das hipóteses de avaliação atuarial e para a cober tura de eventuais

Infraero de Seguridade Social-INFRAPREV.
4.1. Contribuições da Patrocinadora

oscilações de risco que venham a ocorrer no próximo exercício.

Os resultados obtidos nessa avaliação atuarial consideraram:

4. Plano de Custeio para o Exercício de 2006

3. Hipóteses, Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
3.1. Hipóteses Atuariais

 O Regulamento do Plano I de Benefícios1, vigente em 31/12/2005;

Apresentamos a seguir as principais hipóteses atuariais utilizadas na apuração

 A base de dados individuais dos par ticipantes e beneficiários do Plano,

do Exigível Atuarial do Plano I de Benefícios em 31/12/2005:

 Contribuição Extraordinária 8-9 : 2,022% da folha de salários dos par ticipantes, temporária por 30 anos a contar da data de implantação do Plano
(01/09/1982).

posicionada em 30 /06/2005, fornecida pelo INFRAPREV e devidamente
consistida pela Ernst & Young, mostrando-se como uma entrada suficiente

Hipótese

Hipótese Adotada

2,0 % a.a.

ado na situação efetiva dos par ticipantes do Plano e calculada pela aplica-

 Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

Vale ressaltar que os resultados apresentados neste parecer contemplam os
efeitos da alteração do conjunto de premissas atuariais aprovado pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

 Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados
 Hipótese sobre rotatividade 3
 Tábua de mor talidade geral

obte r a melhor es timativa dos cus tos e pr ovisões do Plano e

0,0 % a.a.
Faixa Salarial

100 %
Nula

Experiência INFRAPREV 2003-2004

4

GAM-83

 Tábua de mor talidade de inválidos

2. Resultados da Avaliação Atuarial em 31/12 / 2005

 Tábua de entrada em invalidez

Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e

 Outras hipóteses biométricas utilizadas

R E L A T Ó R I O

Os regimes e métodos de financiamento atuariais utilizados para apurar o

28.208.638,97

disposto nos itens 5 e 6 da Resolução nº 11, de 21/08/2002.

2.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

10.260.070,42

2.3.1.1.01.00

10.260.070,42

2.3.1.3.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)

18.229.117,07

os efeitos da alteração do conjunto de premissas atuariais aprovado pelo

12,82%

Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

2. Resultados da Avaliação Atuarial em 31/12 / 2005

4.3. Contribuições dos Participantes Assistidos

Benefício do Plano

Método Atuarial

 Equivalente a 15% do total das contribuições efetuadas para o INFRAPREV .

 Invalidez

Método Agregado

20.772.094,34

 Pensão por Mor te

Método Agregado

Luiz Carlos Nannini

(2.542.977,27)

 Pecúlio por Mor te

Método Agregado

Sócio

(280.548,52)

 Auxílio-Doença (até 2 anos)

(280.548,52)

 Auxílio-Reclusão 6

_ Serviço Passado (-)

2.3.1.3.02.00

_ Déficit Equacionado (-)

-

2.3.1.3.03.00

Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

-

5

Repar tição Simples
Não Avaliado

5.539.447,51

2.3.1.1.00.00

4.515.400,73

2.3.1.1.01.00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefícios do Plano
BENEFÍCIOS A CONCEDER
Benefícios do Plano com a Geração Atual

4.515.400,73
1.137.052,45
1.386.761,49

2.3.1.2.01.01

_ Contribuição Definida

2.3.1.2.01.02

_ Benefício Definido

1.386.761,49

-

2.3.1.2.03.00

Outras Contribuições da Geração Atual (-)

(249.709,04)

Marco Antônio Teixeira de Pontes

2.3.1.3.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)

(113.005,67)

M.I.B . A . nº 712

2.3.1.3.01.00

_ Serviço Passado (-)

2.3.1.3.02.00

_ Déficit Equacionado (-)

2.3.1.3.03.00

Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

Fernanda Gama
M.I.B . A . nº 947

5.659.206,84

R$
5.539.447,51

2.3.1.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.3.1.2.01.00
Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.

Nome

2.3.0.0.00.00 EXIGÍVEL ATUARIAL

2.3.1.2.00.00

Método Agregado

-

Conta
10

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 20 06

Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e
Fundos do Plano II de Benefícios na posição de 31/12/2005.

4.4. Contribuições para Despesas Administrativas

 Aposentadorias

20.772.094,34

2.3.1.3.01.00

2.4.0.0.00.00 RESERVAS E FUNDOS

44

R$

2.3.1.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

Outras Contribuições da Geração Atual (-)

Vale ressaltar que os resultados apresentados neste parecer contemplam

pelo INFRAPREV.

Exigível Atuarial do Plano I de Benefícios, apresentados a seguir, atendem ao

2.3.1.2.03.00

3,85%

 Percentual de contribuição igual a 2,18 % aplicado sobre o benefício pago

28.208.638,97

_ Benefício Definido

Salário de Par ticipação – Teto INSS/2

 Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV.

-

2.3.0.0.00.00 EXIGÍVEL ATUARIAL

2.3.1.2.01.02

2,18 %

Salário de Par ticipação – Teto INSS

3.2. Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais

_ Contribuição Definida

Salário de Par ticipação

IAPB-57
Light-For te

Fundos do Plano I de Benefícios na posição de 31/12/2005.

2.3.1.2.01.01

Percentual Aplicável

2.4.0.0.00.00 RESERVAS E FUNDOS

(113.005,67)
457.593,64

2.4.1.0.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

-

2.4.1.0.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

(179.054,06)

2.4.1.1.00.00

-

2.4.1.1.00.00

(179.054,06)

RESULTADOS REALIZADOS

RESULTADOS REALIZADOS

2.4.1.1.01.00

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

-

2.4.1.1.01.00

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

-

2.4.1.1.01.01

_ Reserva de Contingência

-

2.4.1.1.01.01

_ Reserva de Contingência

-

2.4.1.1.01.02

_ Reserva para Revisão do Plano

-

2.4.1.1.01.02

_ Reserva para Revisão do Plano

2.4.1.1.02.00

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)

-

2.4.1.1.02.00

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)

(179.054,06)

2.4.2.0.00.00 FUNDOS

5.659.206,84

2.4.2.0.00.00 FUNDOS

2.4.2.1.00.00

PROGRAMA PREVIDENCIAL

2.058.768,39

2.4.2.1.00.00

PROGRAMA PREVIDENCIAL

-

2.4.2.2.00.00

PROGRAMA ASSISTENCIAL

-

2.4.2.2.00.00

PROGRAMA ASSISTENCIAL

-

2.4.2.3.00.00

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

2.4.2.3.00.00

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

2.4.2.4.00.00

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

2.4.2.4.00.00

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

3.295.004,47
305.433,98

1
2
3
4
5
6

Plano em extinção desde 30/11/2000.
O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
A rotatividade média atende ao estabelecido no item 3 da Resolução nº 11, de 21/08/2002, do CGPC.
Diferenciada por sexo.
O auxílio-doença concedido há mais de 2 anos foi calculado como um benefício concedido de invalidez.
O auxílio-reclusão não foi avaliado por considerarmos seu custo imaterial em face da experiência do Plano.

7
8
9
10

O plano de custeio do exercício de 2005 será mantido em 2006.
Apenas 85% das contribuições são destinadas ao custeio dos benefícios do Plano, sendo os restantes
15% destinados ao custeio das despesas administrativas.
O prazo remanescente para amortização é de 6,67 anos, em 31/12/2005.
Percentual em conformidade com o item nº 42 da Resolução MPAS/CPC nº 1, de 09/10/1978.

2 0 0 5

2

 Hipóteses atuar iais e econômica s , coe r e ntes e nt r e si , def inida s
de acor do com cr i té r ios técnicos e impar ciais , com o obje tivo de

ção dos seguintes percentuais:

2

A N U A L

2 0 0 5

 Projeção de crescimento real de salário2
 Projeção de crescimento dos benefícios do plano

Benefícios do Plano com a Geração Atual

consistida pela Ernst & Young, mostrando-se como uma entrada sufici-

4.2. Contribuições dos Participantes Ativos
 Contribuição Normal 8 : percentual médio de contribuição de 6,06% base-

 Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS 0,0 % a.a.

2.3.1.2.01.00

posicionada em 30 /06/2005, fornecida pelo INFRAPREV e devidamente

6,0 % a.a.

estimativa dos custos e provisões do Plano e
 Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV.

A N U A L

 Taxa real anual de juros 2

com critérios técnicos e imparciais, com o objetivo de obter a melhor

Benefícios do Plano

 A base de dados individuais dos par ticipantes e beneficiários do Plano,

R E L A T Ó R I O

 Hipóteses atuariais e econômicas, coerentes entre si, definidas de acordo

2.3.1.2.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER

 O Regulamento do Plano II de Benefícios1 , vigente em 31/12/2005;

ente para a realização da presente avaliação atuarial;

para a realização da presente avaliação atuarial;

Nome

 A Legislação vigente em 31/12/2005;

efetuadas pelos par ticipantes ativos e

 A Legislação vigente em 31/12/2005;

Conta

Os resultados obtidos nessa avaliação atuarial consideraram:

 Contribuição Normal 8 : equivalente ao total das contribuições normais

636.647,70

581.182,49
55.465,21
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P A R E C E R AT U A R I A L
PA R EC E R DOS AU D ITO R E S I N DE PE N D E NTE S
1
3. Hipóteses, Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais

Faixa Salarial

3.1. Hipóteses Atuariais

Salário de Par ticipação

Min (1,65% + (0,55% *

Salário de Par ticipação – Teto INSS/2

2,2%

Hipótese

Salário de Par ticipação – Teto INSS

7,7%

Hipótese Adotada

a nossa opinião, no que se refere à adequação dos cálculos atuariais está baseada exclusivamente no parecer desse consultor.
2

6,0 % a.a.
0,5% a.a.

baseado na situação efetiva dos par ticipantes do Plano e calculada pela apli-

 Projeção de crescimento dos benefícios do plano2

cação dos seguintes percentuais:

0,0 % a.a.

 Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da

Faixa Salarial

Percentual Aplicável

Nula

 Hipótese sobre rotatividade 3

Experiência INFRAPREV 2003-2004

 Tábua de mor talidade geral 4

GAM-83

 Tábua de mor talidade de inválidos

IAPB-57

 Tábua de entrada em invalidez

3
Salário de Par ticipação

Min (0,85% + (0,03% *

Salário de Par ticipação – Teto INSS/2

1,15%

nial e f inanceira do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFR APREV, em 31 de dezembro de 2005, o resultado de suas operações e

Salário de Par ticipação – Teto INSS

4,00 %

f luxo f inanceiro correspondente ao exercício f indo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

-

4
4.3. Contribuições para Despesas Administrativas

Conforme descrito na nota 16, o INFRAPREV em 31 de dezembro de 2005 possui investimentos em debêntures das empresas Metaltrust
S.A. (R $ 8.923 mil) e Construtora Sultepa S.A. (R $ 6.374 mil) que tiveram seus prazos de vencimento renegociados para 2009 e 2007,

 Equivalente a 15% do total das contribuições efetuadas para o INFRAPREV. 9

3.2. Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e no parecer do atuário quanto à adequação dos cálculos atuariais (exigível atuarial), as
demonstrações contábeis referidas no parágrafo “1” representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-

(Idade deInscrição no Plano – 18); 1,75%)

Light – For te

 Outras hipóteses biométricas utilizadas

(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que supor tam os valores e as informações contábeis divulgados

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

100 %

 Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados

dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade ;

 Contribuição Extraordinária 7: percentual médio de contribuição de 1,93%

 Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS2 0,0% a.a.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam : (a) o planejamento

2 0 0 5

2

A determinação da composição do exigível atuarial foi conduzida sob a responsabilidade do consultor atuarial ex terno à entidade, e

(Idade de Inscrição no Plano – 18); 3,3%)

do Exigível Atuarial do Plano II de Benefícios em 31/12/2005:

 Projeção de crescimento real de salário2

2 0 0 5

as respectivas demonstrações do resultado e do f luxo f inanceiro, correspondentes ao exercício f indo naquela data, elaborados sob a

Percentual Aplicável

responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Apresentamos a seguir as principais hipóteses atuariais utilizadas na apuração

 Taxa real anual de juros

Examinamos o balanço patrimonial do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFR APREV, levantado em 31 de dezembro de 20 05, e

respectivamente. A realização desse investimento dependerá da geração futura de fluxo de caixa das empresas emissoras.

Os regimes e métodos de financiamento atuariais utilizados para apurar o

R E L A T Ó R I O

Benefício do Plano

As demonstrações contábeis relativas ao exercício f indo em 31 de dezembro de 20 04 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer datado de 25 de fevereiro de 20 05 contendo ênfase similar à descrita no parágrafo “4”.

Método Atuarial
Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.

 Aposentadorias

Método Agregado

 Invalidez

Método Agregado

 Pensão por Mor te

Método Agregado

 Pecúlio por Mor te

Método Agregado

 Auxílio-Reclusão

5
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 20 06

A N U A L

disposto nos itens 5 e 6 da Resolução nº 11, de 21/08/2002.

5

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2006
Nélson Câmara da Silva

Luiz Carlos Nannini

R E L A T Ó R I O

A N U A L

Exigível Atuarial do Plano I de Benefícios, apresentados a seguir, atendem ao

CRC/RS-023584/O-8-S-RJ

Sócio
Marco Antônio Teixeira de Pontes

HLB Audilink & Cia. Auditores

M.I.B . A . nº 712

Não Avaliado

4. Plano de Custeio para o Exercício de 2006

Fernanda Gama

Apresentamos a seguir o plano de custeio 6 do Plano II de Benefícios que de-

M.I.B . A . nº 947

CRC/RS-003688/O-2 F-RJ

verá vigorar no exercício de 2006.

ATA D A D I R E T O R I A E X E C U T I VA

4.1. Contribuições da Patrocinadora
 Contribuição Normal 7: equivalente ao total das contribuições normais efe-

Às 10 horas do dia 02 de março de 2006, de acordo com o Ar t. 34 do Estatuto, reuniram-se os membros da Diretoria
Executiva do INFR APREV, na Sede do Instituto, à Avenida Almirante Barroso, nº 54 – 4º andar, para análise e Aprovação das
Demonstrações Contábeis do Encerramento do Exercício de 2005 e respectivas Notas Explicativas, dos Pareceres Atuariais,
dos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial – DR A A e dos Planos de Custeio para 2006. Após análise e debate a seu respeito, deliberou a Diretoria Executiva aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Contábeis do Encerramento
do Exercício de 2005 e respectivas Notas Explicativas, dos Pareceres Atuariais, dos Demonstrativos dos Resultados da
Avaliação Atuarial – DR A A e dos Planos de Custeio para 2006. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Superintendente deu
por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente Ata, assinada pelos Diretores presentes.

tuadas pelos par ticipantes ativos e
 Contribuição Extraordinária 7-8 : 3,55% da folha de salários dos par ticipantes,
temporária por 20 anos a contar de 01/05/1998.
4.2. Contribuições dos Participantes Ativos
 Contribuição Normal 7: percentual médio de contribuição de 6,63% baseado
na situação efetiva dos par ticipantes do Plano e calculada pela aplicação dos
seguintes percentuais:

Rio de Janeiro, 02 de março de 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Plano em extinção.
O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
A rotatividade média atende ao estabelecido no item 3 da Resolução nº 11, de 21/08/2002, do CGPC.
Diferenciada por sexo.
O auxílio-reclusão não foi avaliado por considerarmos seu custo imaterial em face da experiência do Plano.
O plano de custeio do exercício de 2004 será mantido em 2005.
Apenas 85% das contribuições são destinadas à formação de reser va, sendo os restantes 15% destinados
ao custeio das despesas administrativas..
O prazo remanescente para amortização é de 12,33 anos, em 31/12/2005.
Percentual em conformidade com o item nº 42 da Resolução MPAS/CPC nº 1, de 09/10/1978.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
Maria Lucia Araujo Rocco
Diretora de Administração e Finanças
Paulo Rober to da Silva
Diretor de Benefícios
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PA R EC E R DO CO N S E LHO F I SC A L
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFR APREV, abaixo assinados, cumprindo a atribuição estabelecida no ar tigo 51 do Estatuto, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do Instituto, referentes
ao Exercício de 20 05, e levando em consideração o Parecer apresentado pela HLB Audilink & Cia Auditores, datado de 03 de fevereiro
de 20 06 e os Pareceres Atuariais emitidos pela Ernst & Young Ser viços Atuariais S. S, datados de 27 de janeiro de 20 06, entendem que as
referidas demonstrações retratam adequadamente a posição do Instituto em 31 de dezembro de 20 05, estando em condições de receber
a aprovação do Conselho Deliberativo.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2006

Jose Francisco Marinho Freire
Presidente
Edson Antonio Cavalcante

Paulo César Pacheco de Lima

Esdras Loureiro Lucas

Wilhiam Antônio de Melo

A N U A L

2 0 0 5

Conselheiros

R E L A T Ó R I O

ATA D O C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O
Ata da reunião ex traordinária do Conselho Deliberativo do INFR APREV, realizada no dia 06 de março de 20 06, na Sede do Instituto,
sito à Avenida Almirante Barroso, 54 - 4º andar. A reunião contou com a presença dos seguintes membros do Conselho : Marisa Santos
Villagra, Aramis da Silva Gomes, Margareth Lyses Rabelo Mendes, Diblaim Carlos da Silva, Ricardo de Castro Brum e Juvêncio Gomes da
Silva, registrando-se a ausência justif icada de Jorge Costa Carneiro. Sob a presidência da primeira, deliberaram sobre a seguinte pauta :
Item 1 - Aprovação das Demonstrações Contábeis do Encerramento do Exercício de 20 05, dos Pareceres Atuariais, dos Demonstrativos
dos Resultados da Avaliação Atuarial - DR A A e dos Planos de Custeio para 20 06 : Após apreciação, nos termos do Ar t.21 do Estatuto
do INFR APREV, o Conselho aprovou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e Contábeis relativos ao exercício f indo em
31/12/20 05, levando em consideração os Pareceres Atuariais dos Planos I, II e CD do Instituto, elaborados pela assessoria ex terna de
atuária Ernst & Young Ser viços Atuariais, de 27/ 01/20 06, bem como os pareceres contábeis da Audilink Auditores & Consultores, datado
de 03 / 02/20 06, e do Conselho Fiscal, de 03 / 03 /20 06 ; aprovou, também, os respectivos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação
Atuarial - DR A A e os Planos de Custeio dos três Planos de Benefícios para o exercício de 20 06. Item 2 - Divulgação : O Conselho acatou
proposta da Diretoria Executiva, deliberando pela divulgação dos resultados de 20 05, aos par ticipantes, em forma de Relatório Anual do
Exercício de 20 05, no jornal Futuro, além de ser disponibilizado na Internet, na home page do Instituto. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião e lavrada esta Ata, que após lida e achada conforme foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2006

Presidenta
Aramis da Silva Gomes
Ricardo de Castro Brum
Juvêncio Gomes da Silva
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Conselheiros
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