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Decisão de um futuro inteligente

Relatório anual está disponível no site

Os participantes podem acessar no site da Fundação CEEE o 
Relatório Anual de Informações referente ao exercício de 
2014. A entidade elabora um documento para cada plano 
previdenciário, no qual constam o Demonstrativo e Parecer 
Atuarial, a Demonstração Patrimonial, a Demonstração de 
Resultados, as Despesas Administrativas e com 
Investimentos, Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis, entre outras informações, referentes a 2014. 
Confira o relatório do seu plano, clicando na imagem ao lado.

Resultados

Fundação amplia potencial de novos participantes no plano SINPRORS Previdência

Desde 2008, a Fundação CEEE oferece um plano previdenciário para os professores vinculados ao 
SINPRO/RS, sindicato que congrega os docentes da rede privada de ensino no Estado. Nos últimos anos, 
outras entidades como o SINTAE-RS e o SINTEE Norte-RS, aderiram ao plano, proporcionando a seus 
associados a possibilidade de ampliar a sua cobertura previdenciária. A novidade agora é que os 
familiares dos associados ao SINPRO/RS também podem aderir ao plano como sócio especial 

previdenciário. Além dos professores associados ao 
SINPRO-RS, seus filhos e netos, por exemplo, 
também poderão aproveitar as vantagens de 
investir em um plano para sua futura 
aposentadoria. Previdência se faz no longo prazo. 
Quanto mais cedo o participante iniciar a 
acumulação de recursos, menos esforço será 
necessário para se obter uma renda compatível 
com suas necessidades, pois grande parte do saldo 
acumulado virá da rentabilidade das contribuições.

Alterações no Plano SENGE Previdência estão na PREVIC

Após decorrido o prazo de 30 dias de disponibilização no site da Fundação CEEE, as alterações 
regulamentares no Plano SENGE Previdência, aprovadas pelo Conselho Deliberativo no dia 07 de maio 
2015, foram enviadas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) no dia 10 de 
junho. 

 
A presente alteração regulamentar tem os seguintes objetivos:
• Possibilitar o ingresso de Participantes oriundos de retirada de patrocínio ou liquidação extrajudicial de 
outros planos.
 
• Flexibilizar a concessão de Aposentadoria Normal nos casos específicos de recepção de valores 
transferidos oriundos de retirada de patrocínio ou 
liquidação extrajudicial de outros planos.

Confira o conteúdo das alterações no quadro comparativo, 
clicando no banner ao lado. O novo texto regulamentar 
está transcrito na coluna do meio deste documento.

Por tratar-se de processo de alteração regulamentar por meio do Licenciamento Automático, 
estas alterações já passam a vigorar na data do envio à PREVIC (Instrução PREVIC nº 17/2014) por meio 
do protocolo nº 399538219.

Quadro 
comparativo

Planos previdenciários

Redução na contribuição de risco do CRMPrev

A partir de julho, os participantes e a patrocinadora do CRMPrev terão uma redução na contribuição de 
risco do plano previdenciário. O percentual passa a ser de 0,59% do Salário de Participação (SP), 
exatamente um terço do percentual pago desde a implantação do plano, que era 1,77%. A Fundação 
CEEE fez uma nova avaliação atuarial do plano em abril deste ano e concluiu que o fundo para cobertura 
dos benefícios de risco tem saldo suficiente que pode ser mantido com um nível de contribuição mais 
baixo.

Essa redução é consequência da mudança nas condições de risco da massa de participantes, como por 
exemplo o fechamento da mina de subsolo, em Minas do Leão, fator que não estava sendo considerado 
nas avaliações atuariais anteriores. Além disso, a utilização da Conta Coletiva de Risco do plano tem sido 
historicamente baixa, o que permitiu a acumulação de um saldo que proporciona maior segurança para 
o plano na cobertura dos benefícios de risco. 

O percentual de Contribuição de Risco poderá ser alterado futuramente conforme os resultados das 
próximas avaliações atuariais realizadas anualmente pela Fundação CEEE. Confira, no exemplo abaixo, 
como fica a Contribuição de Risco a partir de julho 2015.

Relacionamento com o participante

Pesquisa avaliará satisfação dos participantes
A Fundação CEEE está realizando uma 
nova edição da pesquisa de satisfação, 
trabalho realizado a cada dois anos, com 
o 

Nesse ano a 
Fundação distribuiu a pesquisa em dois 
formatos diferentes. Para os 
aposentados e pensionistas, enviou um formulário impresso, pelo correio. Após preenchido, o formulário 
deve ser postado no correio. A postagem é gratuita. Para os participantes ativos (aqueles que ainda 
estão trabalhando) a Fundação enviou um formulário eletrônico, por e-mail. A ideia é facilitar o acesso e 
ampliar o número de respondentes da pesquisa.

objetivo de traçar um panorama sobre 
o que o participante pensa a respeito 
das atividades de seu fundo de pensão. 
Com essas informações é possível criar 
planos de ação, corrigir rumos, 
aprimorar produtos e serviços e 
desenvolver novos projetos em 
benefício dos participantes. 

Futuros aposentados: preparação é fundamental.

clique 
aqui

Exemplo

% Contribuição
de risco até
JUNHO 2015

Valor
Contribuição

de Risco

1,77%

Participante com salário de R$ 4.500,00.

R$ 79,65

VALOR ANTERIOR

% Contribuição
de Risco a partir
de JULHO 2015

Valor
Contribuição

de Risco

0,59% R$ 26,55

VALOR ATUAL

Participantes se preparam para aposentadoria
Quem está chegando perto da 
aposentadoria sabe que passará por grandes 
mudanças em sua vida. Estar preparado para 
este momento é fundamental para tornar 
esta mudança mais tranquila. Atenta a este 
importante momento na vida de seus 
participantes, a Fundação CEEE realiza, 
anualmente, cursos de preparação para 
aposentadoria (PPA). A primeira edição 
deste ano aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de 
junho com a presença de  29 participantes.

Dirigido àqueles que pretendem se 
aposentar nos próximos três anos, o curso 

trata de temas importantes nessa fase da vida, quando surgem muitas dúvidas em relação ao futuro. 
Ministrado por especialistas de diversas áreas do conhecimento e técnicos da Fundação CEEE, o PPA 
aborda questões sobre como reorganizar o tempo livre, a importância de estabelecer novos projetos de 
vida, aspectos psicossociais inerentes à mudança de rotina e ainda uma avaliação sobre como ficará o 
nível de benefício no INSS e da complementação de aposentadoria do fundo de pensão. O aspecto 
financeiro é um dos pontos mais questionados. Por isso, a Fundação apresenta uma simulação de 
benefício individual para cada participante do curso.

A aposentadoria é um momento de grandes mudanças na rotina das pessoas e
deve ser muito bem planejada, de preferência com a realização de um curso que mostre alguns
caminhos para o futuro aposentado fazer a transição com mais segurança e tranquilidade. O curso, 
coordenado pela Gerência Previdenciária da Fundação, é especialmente desenhado para os participantes 
da entidade. Aguarde a divulgação de nova edição nos próximos meses.

Curso

Palestras recebem grande público no interior do Estado
Centenas de participantes prestigiaram 
as palestras realizadas no interior do 
Estado. Até o final de junho, a 
Presidente Janice Fortes e o Diretor de 
Infraestrutura, Jeferson Luis Patta de 
Moura, percorreram 17 cidades, 
proferindo 20 palestras que mostram 
um perfil da entidade, além de 
informações sobre os planos, os 
investimentos da Fundação e a 
previdência no Brasil. Os próximos 
encontros serão realizados em Porto 

Alegre, no mês de agosto, as datas serão disponibilizadas no site da Fundação e divulgadas por e-mail e 
correspondência aos participantes. A presidente Janice Fortes  destaca as mudanças que o Brasil está 
passando no cenário previdenciário, falando sobre como a redução da taxa de natalidade, o aumento da 
longevidade e o consequente envelhecimento da população influenciam a gestão de planos. O Diretor de 
Infraestrutura, Jeferson Luis Patta de Moura, entre outros assuntos, fala sobre o Plano Único da CEEE 
salientando os motivos e os prazos de vigência da contribuição extraordinária deste plano. As palestras 
estão se consolidando como um momento para os participantes esclarecerem dúvidas e conhecerem um 
pouco mais sobre a sua Fundação.

Diretoria já passou por 17 cidades, realizando 20 palestras.

https://www.fundacaoceee.com.br/documentos/quadro_senge_2015.pdf
https://www.fundacaoceee.com.br/inicio.php?cd_secao=INFR&cd_artigo=108
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