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PÁGINA 15 – INSTITUTOS

NOVA REDAÇÃO: 1º PARÁGRAFO

O Participante que se desligar da Patrocinadora poderá, observado o disposto a seguir, optar por um

dos seguintes institutos:

PÁGINA 16 – Benefício Proporcional Diferido

NOVA REDAÇÃO: 1º PARÁGRAFO

O Participante que se desligar da Patrocinadora por qualquer motivo, com pelo menos 3 anos de

participação no Plano e ainda não tenha direito ao Benefício de Aposentadoria Normal ou por Invalidez,

poderá optar por receber no futuro o benefício proporcional. O Participante que optar por esse benefício

tem a possibilidade de permanecer no Plano sem fazer contribuições, salvo as necessárias ao custeio

das despesas administrativas na hipótese de a Patrocinadora não assumir essas contribuições, até ser

elegível a receber o valor do Benefício.

PÁGINA 17 e 18– Portabilidade

NOVA REDAÇÃO: 1º e 2º PARÁGRAFOS

Permite ao Participante a transferência dos recursos acumulados de um plano de benefícios para outro,

sob condições. O Participante do Plano de Benefícios da Fundação poderá, ao se desligar da

Patrocinadora, portar, ou seja, transferir os saldos de conta de suas contribuições para o plano de

benefícios de uma outra entidade de previdência complementar ou de companhia seguradora. Para ter

o direito à Portabilidade o Participante deverá:

� ter, no mínimo, 3 (três) anos de vinculação ao Plano;

� não estar em gozo de benefício do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos;

� não optar por continuar no Plano como Participante autopatrocinado.

� estar desligado da Patrocinadora.

O Participante elegível a benefício e que não o tenha requerido poderá optar pela Portabilidade.

PÁGINA 18 – Resgate de Contribuições

NOVA REDAÇÃO: DO 1º ao 4º PARÁGRAFOS

Possibilita ao Participante que se desliga do Plano e da Patrocinadora receber os valores atualizados

das suas contribuições efetuadas ao Plano.

O Participante que optar pelo Resgate de Contribuições terá direito a receber o valor correspondente à

soma de suas contribuições ao Benefício Básico e ao Benefício Suplementar, inclusive as contribuições

especiais, ao valor pago a título de Jóia, quando for o caso.

RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA FINS DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES

Básico Mensalmente, pela meta atuarial  (INPC + 6% aa)

Suplementar Mensalmente pelo retorno de invest imentos

O Participante poderá optar por resgatar também os valores da Conta Portabilidade referentes aos

recursos constituídos em planos de previdência complementar aberta administrados por entidade

aberta de previdência complementar ou companhia seguradora.

Os valores correspondentes aos recursos constituídos em planos de benefícios de entidade fechada de

previdência complementar deverão ser objeto de nova portabilidade.
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O objetivo deste Material
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um resumo das regras contidas
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Regulamento, que deve ser lido

com atenção e por completo.

Setembro / 2005



3

Mater ia l  Expl icat ivo  do P lano de Benef íc ios

S
u

m
á

ri
o

ASSUNTO  PÁGINA

Introdução 4

Objetivos 4

Patrocinadoras e Participantes 4

Beneficiários 5

Incentivos e  Vantagens 5

Expressões importantes 6

Ingresso no Plano 8

Desligamento do Plano 8

Perda da Qualidade de Participante 8

Serviço Creditado 9

Serviço Creditado Projetado 9

Plano de Benefícios 10

Benefícios 10

Institutos 15

Benefício Básico Mínimo 19

Pagamento Único 19

Pagamento de Antecipações dos Benefícios 19

Abono Anual 20

Reajuste dos Benefícios 20

Contribuições 21

Aspectos Gerais 23

Esclarecimento de Dúvidas 24

Exemplos de Cálculo 24



4

As Empresas Petróleo Ipiranga constituíram em 1993 a Fundação Francisco

Martins Bastos, motivadas em proporcionar um Plano de Aposentadoria

adequado às necessidades de seus empregados e em sintonia com o

desenvolvimento da valorização do trabalho humano.

O nome da Fundação homenageia o Engº Francisco Martins Bastos que

presidiu a primeira refinaria de petróleo do Brasil em 1937 e também a primeira

empresa do Grupo Ipiranga. Dr. Bastos manteve-se à frente das Empresas

Petróleo Ipiranga até 1987, quando veio a falecer. Será sempre lembrado pelo

seu senso de justiça, preocupação com o bem-estar social e visão de futuro.

O objetivo de um plano de previdência complementar é possibilitar ao

Participante, usufruir no futuro de uma renda adicional, na forma de um

benefício.

Cumpre, dessa forma, função social de melhoria da qualidade de vida do

funcionário na fase da inatividade, sua proteção contra os riscos de invalidez e à

família, no caso de morte.

A Fundação foi constituída com o objetivo de instituir, administrar e

executar planos de benefícios previdenciários, acessíveis exclusivamente aos

empregados das Empresas Petróleo Ipiranga, o qual constitui-se em um

relevante instrumento da sua Política de Recursos Humanos.

A Fundação foi constituída como uma entidade fechada de previdência

complementar, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.

A Fundação tem como Patrocinadoras as Empresas Petróleo Ipiranga que

aderiram ao Plano de Benefícios da Fundação Francisco Martins Bastos e como

Participantes os empregados inscritos no Plano, bem como os assistidos, os

autopatrocinados e aqueles que optaram pelo benefício proporcional diferido.

O ingresso do empregado no Plano é facultativo.

A Fundação conta, atualmente, com as Patrocinadoras relacionadas na

contracapa.

O B J E T I V O S

PAT R O C I N A D O R A S  E  PA RT I C I PA N T E S

I N T R O D U Ç Ã O
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Os benefícios do Plano abrangem não só os Participantes, mas também seus

dependentes, ou seja, seus beneficiários previstos no Regulamento:

 cônjuge e/ou o companheiro(a);

 os filhos e enteados solteiros, dependentes, menores de 21 anos de idade;

 os filhos e enteados solteiros, dependentes, menores de 24 anos de idade,

que estiverem freqüentando curso superior;

 os filhos inválidos, de qualquer idade.

Para todos os casos acima devem ser observadas as condições e/ou

restrições constantes do Regulamento.

O patrocínio do Plano constitui-se num incentivo ao empregado para o

desenvolvimento do espírito previdenciário na constituição de uma poupança

de longo prazo.

A legislação tributária vigente torna o benefício mais atrativo aos

Participantes e patrocinadoras:

 para os Participantes: o benefício fiscal, decorrente da dedução das

contribuições mensais da base de cálculo do Imposto de Renda, observados os

limites legais. O Imposto de Renda somente será cobrado no momento do

pagamento do resgate de contribuições dos Participantes ou da aposentadoria,

de acordo com as regras de Imposto de Renda vigentes à época dos referidos

pagamentos;

 para as patrocinadoras: as contribuições ao Plano de Benefícios podem ser

deduzidas da base de cálculo para fins de recolhimento do Imposto de Renda,

até o limite previsto na legislação.

B E N E F I C I Á R I O S

I N C E N T I V O S  E  VA N TA G E N S
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Fator Atuarial

É o fator que representa, para cada Participante, bem como seus respectivos

Beneficiários, na Data do Cálculo do Benefício, o valor atual de uma renda

atuarialmente calculada, considerando a idade e o sexo do Participante, tendo

como base as tábuas de mortalidade e as taxas de juros definidas pelo Atuário.

Salário de Participação

Significa o salário básico, honorários e/ou pró-labore pago pela

Patrocinadora ao empregado, incluídas as comissões, horas extras e adicionais

de periculosidade e insalubridade. O 13º salário, abonos, bônus, eventuais

verbas de representação e quaisquer outros valores pagos pela Patrocinadora

ao empregado ou administrador não fazem parte do Salário de Participação.

Salário de Participação Variável

Significa a parcela da remuneração variável do Participante paga pelas

Patrocinadoras, incluindo os honorários eventuais, bônus, abonos, valores

concedidos em virtude de mérito, indenização por supressão de horas extras,

produtividade, participação nos resultados e gratificação de função. Não fazem

parte do Salário de Participação Variável os valores pagos aos Participantes a

título de participação nos lucros, gratificação de qualquer natureza, exceto a de

função, as eventuais verbas de representação pagas aos administradores e

quaisquer outros valores pagos direta ou indiretamente pelas Patrocinadoras.

Salário Real de Benefício

Significa a média aritmética simples dos 12 (doze) últimos Salários de

Participação corrigidos de acordo com a variação do INPC – Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (IBGE), da data-base imediatamente precedente, até a

Data do Cálculo do Benefício.

E XPRESSÕES IMPORTANTES

Conheça alguns termos utilizados nos cálculos dos benefícios do Plano:
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Salário Unitário

Significa o valor correspondente a R$305,00 (trezentos e cinco reais),

posicionado em abril/2004, atualizado em janeiro de 2005 com base na

variação do INPC do período decorrido desde abril/2004. O Salário Unitário será

atualizado em janeiro de cada ano com base na variação do INPC do exercício

imediatamente anterior.

Saldo de Conta

Significa a soma das Contribuições Suplementares calculadas com base no

Salário de Participação Variável, pagas pelos Participantes e Patrocinadoras, bem

como as Contribuições Especiais, se houver, e os recursos portados de outro

plano de benefícios, acrescidos dos respectivos rendimentos.

Serviço Creditado

É, basicamente, o período de tempo de serviço ininterrupto de um

Participante em uma ou mais Patrocinadoras.

Tempo de Vinculação ao Plano

Significa o período contado do ingresso do Participante no Plano de

Benefícios até a data do seu desligamento do Plano.
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I N G R E S S O  N O  P L A N O

D E S L I G A M E N TO  D O  P L A N O

P E R D A  D A  Q U A L I D A D E  D E  PA R T I C I PA N T E

Para fazer parte do Plano é necessário que o Participante formalize o seu

pedido de ingresso por escrito, mediante preenchimento da Proposta de

Inscrição, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data de

admissão na Patrocinadora em que trabalha ou da posse em cargo de

administrador.

O Participante que não observar o prazo indicado para ingresso poderá

requerer o ingresso tardio, desde que efetue o pagamento de um valor,

denominado Jóia, a ser calculado pelo Atuário e pago em parcela única.

O ingresso no Plano de Benefícios administrado pela Fundação é uma das medidas

imprescindíveis para o empregado vir a adquirir um Benefício do Plano.

O Participante que decidir sair do Plano, sem contudo ter terminado seu

vínculo com a Patrocinadora, ou seja, continuar trabalhando na empresa, terá

direito a reingresso no Plano. O valor correspondente às contribuições

efetuadas ao Plano pelo Participante só poderá ser pago após o Término do

Vínculo com a Patrocinadora.

O Participante do Plano de Benefícios da Fundação perderá essa qualidade

quando:

 do seu falecimento;

 deixar de manter vínculo com Patrocinadora, exceto nos casos de

Aposentadoria pela Fundação, opção pelo autopatrocínio(*)

ou benefício proporcional diferido(*);

 receber Benefício na forma de pagamento único;

 deixar de recolher ao Plano de Benefícios por 3 (três) meses

consecutivos o valor de suas Contribuições nas datas devidas;

 requerer o desligamento do Plano de Benefícios;

 optar pelo instituto da Portabilidade(*) ou do Resgate de Contribuições(*).

(*) definições e esclarecimentos nas páginas 15, 16, 17 e 18.
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SERVIÇO CREDITADO

S E R V I Ç O  C R E D I T A D O  P R O J E TA D O

A contagem do Serviço Creditado será iniciada na data de admissão e

encerrada na data do término do vínculo, exceto para os casos de autopatrocínio e

benefício proporcional previstos no regulamento. O Serviço Creditado para fins de

cálculo de benefícios, não poderá ser superior a 30 anos.

Exemplo:

Admissão na Patrocinadora: 31/08/1970

Data do desligamento: 31/08/2005

Tempo de serviço total: 35 anos

Pela limitação existente, o Serviço Creditado será de 30 anos para fins de

cálculo de benefícios.

No Benefício Proporcional Diferido utiliza-se também uma forma de contagem

do Serviço Creditado específica para o Instituto.

O Serviço Creditado Projetado é aplicável aos cálculos dos benefícios de

Pensão por Morte (*) ou Aposentadoria por Invalidez (*). Corresponde à soma

do período de Serviço Creditado do Participante na data do seu falecimento ou

invalidez e o período projetado entre a data do falecimento ou invalidez e a data

da Aposentadoria Normal(*).

(*) definições e esclarecimentos nas páginas 11, 13 e 14.

O Serviço Creditado Projetado não poderá ser superior a 30 anos, para fins

de cálculo de benefícios.

Exemplo:

Admissão da Patrocinadora: 31/08/1990

Data da invalidez: 31/08/2005

Tempo de serviço total: 15 anos

Data de Nascimento: 31/08/1965

Data em que completaria 60 anos: 31/08/2025

Portanto o Serviço Creditado Projetado será de 30 anos
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BÁSICO SUPLEMENTAR

Salário Real

de Benefício (SRB)

Saldo

de Conta

PLANO DE BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios da Fundação oferece aos Participantes o Benefício

Básico e o Benefício Suplementar, para os eventos de Aposentadoria, invalidez e

morte, conforme detalhado no texto deste Material Explicativo.

Os Benefícios deste Plano serão custeados, basicamente, por meio de:

 Contribuições de Participantes e das Patrocinadoras;

 receitas de aplicações do patrimônio relativo ao Plano de Benefícios.

O Benefício é o pagamento devido ao Participante ou ao Beneficiário.

O Plano de Benefícios da Fundação assegura aos Participantes ou aos

Beneficiários, conforme o caso, os seguintes benefícios:

 Aposentadoria Normal;

 Aposentadoria Antecipada;

 Aposentadoria por Invalidez;

 Pensão por Morte.

A idade e o tempo de Serviço Creditado nas aposentadorias independem do

sexo do Participante.

Apresentamos, no diagrama a seguir, a base utilizada para os cálculos dos

Benefícios Básico e Suplementar. O Benefício Básico está relacionado ao Salário

Real de Benefício e o Benefício Suplementar às contribuições suplementares

efetuadas, ou seja, tem como base de cálculo o saldo de conta.
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A P O S E N T A D O R I A  N O R M A L
Condições exigidas:

 60 anos de idade, no mínimo;

 10 anos de Serviço Creditado, no mínimo;

 desligamento da Patrocinadora.

Cálculo:

Benefício Básico: O valor mensal inicial do Benefício Básico de

Aposentadoria Normal será igual a (A – B) x C, onde:

A= 60% do Salário Real de Benefício;

B= 6,5 vezes o Salário Unitário; e

C= (Serviço Creditado + Y) /30.

A partir de 31/08/2005, data da aprovação das alterações do Regulamento,

o Serviço Creditado e o Y, da fórmula acima, estarão limitados e definidos

conforme tabela prevista no item 14.15 do Regulamento, que a seguir

encontram-se preenchidas visando facilitar o seu entendimento.

Até as datas o Serviço Creditado e o Y será

limites a seguir estará limitado em igual a

até 31/08/2006  25 anos    5

até 31/08/2007 26 anos 4

até 31/08/2008 27 anos 3

até 31/08/2009 28 anos 2

até 31/08/2010 29 anos 1

a partir de 01/09/2010 30 anos 0

Conforme pode-se observar:

O valor do Benefício Básico não está relacionado às contribuições que o

Participante faz para o Plano.
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A P O S E N T A D O R I A  A N T E C I P A D A

Benefício Suplementar: O valor mensal inicial do Benefício Suplementar de

Aposentadoria Normal será igual à transformação do saldo de conta na data de

cálculo do benefício, ou seja, (A + B + C) / D, onde:

A = Conta de Contribuição de Participante (Suplementar);

B = Conta de Contribuição da Patrocinadora (Suplementar);

C = Conta de Contribuição da Patrocinadora (Especial);

D = Fator Atuarial.

Benefício de Aposentadoria Normal adicional: existindo recursos

portados o Participante receberá um Benefício adicional igual à transformação do

saldo da Conta Portabilidade em renda por um prazo de 10 anos.

Condições exigidas:

 55 anos de idade, no mínimo;

 10 anos de Serviço Creditado, no mínimo;

 desligamento da Patrocinadora.

Benefício Básico: Para o cálculo do valor mensal do Benefício Básico de

Aposentadoria Antecipada, utiliza-se o mesmo critério de cálculo da

Aposentadoria Normal. Entretanto, haverá uma redução de 0,30% a cada mês de

antecipação em relação à data em que o Participante completar 60 anos de idade.

Idade (anos) % sobre o Benefício de Aposentadoria Normal

55 82,0

56 85,6

57 89,2

58 92,8

59 96,4

60

Benefício Suplementar: O valor mensal inicial do Benefício Suplementar de

Aposentadoria Antecipada será igual à transformação do saldo de conta na data

de cálculo do benefício, já descrito na Aposentadoria Normal.

Benefício de Aposentadoria Antecipada adicional: existindo recursos

portados o Participante receberá um Benefício adicional igual à transformação do

saldo da Conta Portabilidade em renda, por um prazo de 10 anos.

100,0
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A P O S E N T A D O R I A  P O R  I N V A L I D E Z
Condições exigidas:

 invalidez atestada por clínico credenciado pela Fundação;

 direito a uma aposentadoria pelo INSS.

Cálculo:

Benefício Básico: O valor mensal inicial do Benefício Básico de

Aposentadoria por Invalidez será calculado da mesma forma que o Benefício de

Aposentadoria Normal, substituindo-se, na fórmula, o Serviço Creditado pelo

Serviço Creditado Projetado e será devido a partir do 16º dia da invalidez

concedida pelo INSS.

Cálculo:

Benefício Suplementar: O valor mensal inicial do Benefício Suplementar de

Aposentadoria por Invalidez será igual à transformação do saldo de conta na

Data do Cálculo do Benefício, conforme já descrito na Aposentadoria Normal.

Benefício de Aposentadoria por Invalidez adicional: existindo recursos

portados o Participante receberá um Benefício adicional igual à transformação do

saldo da Conta Portabilidade em renda, por um prazo de 10 anos.
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Condição exigida:

 comprovação do falecimento do Participante.

Cálculo:

Benefício Básico:

 Pensão por Morte de Participante ativo – O valor mensal do Benefício Básico

da Pensão por Morte será igual a um percentual do Benefício Básico de

Aposentadoria por Invalidez que o Participante teria direito se ao invés de

falecer, ficasse inválido.

 Pensão por Morte de Participante aposentado – O valor mensal do Benefício

Básico da Pensão por Morte será igual a um percentual do Benefício Básico

que estava sendo pago ao Participante.

Benefício Suplementar:

 Pensão por Morte de Participante ativo – O valor mensal do Benefício

Suplementar da Pensão por Morte corresponderá a um percentual aplicado

sobre o resultado da transformação do saldo de conta em renda mensal.

 Pensão por Morte de Participante aposentado – O valor mensal do

Benefício Suplementar da Pensão por Morte será igual a um percentual do

Benefício Suplementar que estava sendo pago ao Participante.

Para o cálculo dos Benefícios de Pensão por Morte Básico e Suplementar

deverão ser utilizados os percentuais da tabela abaixo:

Nº de Beneficiários Percentagem

1 70%

2 80%

3 90%

4 ou mais 100%

Quando houver mais de um Beneficiário, a Pensão por Morte será rateada

em partes iguais entre todos. Quando um Beneficiário não tiver mais direito a

recebê-la em virtude da perda desta condição, o benefício será recalculado. A

pensão será novamente dividida, considerando-se apenas os Beneficiários

remanescentes. Quando o último Beneficiário perder o direito a esta pensão, o

benefício será extinto.

P E N S Ã O  P O R  M O RT E
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I N S T I T U T O S

Se na ocasião da morte do Participante não existirem Beneficiários

habilitados, a Pensão por Morte será igual ao valor do Resgate de

Contribuições. O valor será rateado e pago aos dependentes do Participante

reconhecidos pela Previdência Social.

Se o Participante na data do falecimento não estiver em gozo de Benefício

pelo plano e existindo recursos portados, os Beneficiários receberão um

Benefício de Pensão por Morte adicional correspondente à transformação do

valor dos recursos portados em renda mensal por prazo certo de 10 anos.

Se o Participante na data do falecimento estiver recebendo Benefício

adicional, os Beneficiários receberão o Benefício Suplementar de Pensão por

Morte adicional pelo prazo remanescente.

O Participante que se desligar da Patrocinadora antes de ter direito à

Aposentadoria Normal poderá optar por um dos seguintes institutos:

 Autopatrocínio;

 Benefício Proporcional Diferido;

 Portabilidade;

 Resgate de Contribuições.

A Fundação fornecerá ao Participante um extrato contendo informações

relativas aos Institutos no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data

do Término do Vínculo.

Autopatrocínio
É a possibilidade de o Participante que se desliga da Patrocinadora

continuar no Plano de Benefícios, desde que concorde em assumir as

Contribuições de Participante e de Patrocinadora, inclusive as destinadas ao

custeio das despesas administrativas. Deverá contribuir para o Plano até atingir o

direito aos benefícios ou até solicitar a opção por outro Instituto.

A opção por continuar no Plano terá que ser feita por meio do termo de

opção a ser apresentado, por escrito, à Fundação, no prazo de 30 (trinta) dias

contados a partir da data de recebimento do extrato.

A qualquer momento o autopatrocinado poderá solicitar seu desligamento

do Plano ou receber o valor do Resgate de Contribuições ou exercer o direito à

Portabilidade.
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O instituto do autopatrocínio também é garantido ao Participante que sofrer

perda total ou parcial de remuneração que compõe o salário de participação sem

que haja o término do vínculo, desde que recolha as contribuições previstas no

Regulamento.

Benefício Proporcional Diferido
O Participante que se desligar da Patrocinadora por qualquer motivo, com

pelo menos 3 anos de participação no Plano e ainda não tenha direito ao

Benefício de Aposentadoria Normal ou por Invalidez, poderá optar por receber o

benefício proporcional. O Participante que optar por esse benefício tem a

possibilidade de permanecer no Plano sem fazer contribuições, até ser elegível a

receber o valor do Benefício.

Condições exigidas:

 desligamento da Patrocinadora;

 3 (três) anos de tempo de vinculação ao Plano, no mínimo;

 não ter direito a Aposentadoria Normal ou por Invalidez;

 não optar pela Aposentadoria Antecipada;

 não optar pela permanência no Plano como autopatrocinado;

 não optar pela Portabilidade.

No cálculo do Benefício Proporcional devemos considerar as seguintes

situações:

I) Participante inscrito no Plano até 31/08/2005 (data da aprovação do

Regulamento):

a) caso tenha na data do Término do Vínculo, a soma de sua idade com o

seu tempo de serviço nas Patrocinadoras, em meses, igual ou superior a 780

meses (pontos) e no mínimo 10 anos de serviço nas Patrocinadoras, poderá

optar por receber um dos seguintes benefícios:

 renda mensal atuarialmente equivalente à provisão matemática ou a reserva

de poupança (o que for maior). A idade mínima para o recebimento do benefício

será de 55 anos de idade e deverão ser comprovados 10 anos de Serviço

Creditado. Caso o Participante opte por receber o Benefício antes dos 60 anos de

idade será aplicada a redução prevista para os casos de Aposentadoria Antecipada.

 renda mensal determinada com base na fórmula utilizada para determinar o

Benefício de Aposentadoria Normal, considerando o Serviço Creditado na data

do desligamento. A idade mínima para o recebimento do Benefício será de 55

anos de idade e deverão ser comprovados 10 anos de Serviço Creditado. Caso o
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Participante opte por receber o benefício antes dos 60 anos de idade será

aplicada a redução prevista para os casos de Aposentadoria Antecipada.

b) caso não tenha na data do desligamento os 780 pontos e 10 anos de

serviço nas Patrocinadoras o Participante terá direito a receber renda mensal

atuarialmente equivalente à provisão matemática ou a reserva de poupança (o

que for maior). A idade mínima para o recebimento será de 60 anos de idade e

deverão ser comprovados 10 anos de Serviço Creditado.

II) Participante inscrito no Plano após 31/08/2005:

terá direito a receber uma renda mensal atuarialmente equivalente à provisão

matemática ou a reserva de poupança (o que for maior). A idade mínima para o

recebimento do benefício será de 60 anos de idade e deverão ser comprovados 10

anos de Serviço Creditado.

O Benefício Suplementar Proporcional será igual à transformação do saldo

de conta na data do cálculo do Benefício, sendo os pagamentos efetuados

concomitantemente com o do Benefício Básico. O Benefício Suplementar

Proporcional será corrigido desta data até a data do início de seu pagamento

pelo retorno dos investimentos do Plano.

Caso ocorra o falecimento do Participante antes de ser iniciado o

pagamento do Benefício Proporcional, em qualquer das situações I e II acima,

seus herdeiros legais somente terão direito ao recebimento do Resgate de

Contribuições.

Portabilidade
Permite ao Participante a transferência dos recursos acumulados de um

plano de benefícios para outro, sob condições. O Participante do Plano de

Benefícios da Fundação poderá, ao se desligar da Patrocinadora, portar, ou seja,

transferir os saldos de conta de suas contribuições para o plano de benefícios de

uma outra entidade de previdência complementar ou companhia seguradora.

Para ter o direito à Portabilidade o Participante deverá:

     ter, no mínimo, 3 (três) anos de vinculação ao Plano;

     não ser elegível ao Benefício de Aposentadoria Normal ou de

Aposentadoria por Invalidez;

     não optar pelo Resgate de Contribuições;

     não optar por continuar no Plano como Participante autopatrocinado;

     estar desligado da Patrocinadora.
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O Participante elegível a Aposentadoria Antecipada e que não tenha

requerido este benefício poderá optar pela Portabilidade.

A opção pela Portabilidade deverá ser efetuada pelo Participante por meio

do termo de opção fornecido pela Fundação, no prazo máximo de 30 (trinta)

dias contados da data da entrega do extrato.

Valor a ser Portado = saldo das contribuições do Participante ao benefício

básico e suplementar, bem como as contribuições normais efetuadas pelo

Participante autopatrocinado, inclusive as contribuições especiais e o valor

pago a título de jóia, quando for o caso.

Sobre o valor portado não incide imposto de renda na fonte.

Os valores portados de outro plano de benefícios de entidade de previdência

complementar ou de companhia seguradora, que constituem a Conta

Portabilidade,  serão recebidos pela Fundação em conta específica, mantidos

segregados e atualizados até aposentadoria ou nova portabilidade.

Resgate de Contribuições
Possibilita ao Participante que se desliga do Plano receber os valores

atualizados das suas contribuições efetuadas ao Plano.

O Participante que optar pelo Resgate de Contribuições terá direito a receber

o valor correspondente às suas contribuições ao Benefício Básico e ao Benefício

Suplementar, inclusive as contribuições especiais e o valor pago a título de Jóia,

quando for o caso. O saldo da Conta Portabilidade deverá ser objeto de nova

portabilidade.

RESGATE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA

CONTRIBUIÇÕES FINS DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES

Básico Mensalmente, pela meta atuarial (INPC + 6% aa)

Suplementar Mensalmente pelo retorno de investimentos

O pagamento do Resgate de Contribuições será efetuado em uma única vez

ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas,

sendo neste caso corrigidas pela meta atuarial (INPC + 6% a.a.).

Há a incidência do imposto de renda sobre o Resgate de Contribuições

integral ou em parcelas mensais, de acordo como a tabela vigente à época.
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B E N E F Í C I O  B Á S I C O  M Í N I M O

PA G A M E N T O  Ú N I C O

PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

O Plano assegura aos seus Participantes, mesmo aos que não contribuem

para o Plano, um Benefício Mínimo. É o menor valor do Benefício Básico mensal

do Plano e aplica-se nas Aposentadorias Normal, Antecipada, por Invalidez e no

Benefício Proporcional.

Este Benefício será calculado da seguinte forma:

maior valor entre [(a) x (b) x (c)] e (d), onde:

(a) =10% (dez por cento) do Salário Real de Benefício, limitado este salário

em 6,5 (seis vírgula cinco) vezes o Salário Unitário;

(b) = (Serviço Creditado + Y) /30, sendo o Serviço Creditado e o Y, limitado e

definido, respectivamente, conforme tabela prevista no item 14.15 do

Regulamento;

(c) = fator redutor aplicado em casos de Aposentadoria Antecipada e de

Benefício Proporcional concedido à Participante com idade inferior a 60

(sessenta) anos;

(d) = 5% (cinco por cento) do Salário Real de Benefício.

Qualquer benefício de valor mensal inferior a 1 (um) Salário Unitário será

transformado em pagamento único, extinguindo-se, definitivamente, com o seu

pagamento, todas as obrigações do Plano de Benefícios da Fundação.

VALOR DO BENEFÍCIO FORMA DE PAGAMENTO

Igual ou superior a 1 Salário Unitário Benefício de prestação continuada

(pagamentos mensais)

Inferior a 1 Salário Unitário Pagamento Único

O Participante ou o Beneficiário poderá optar por receber antecipadamente,

junto com a primeira prestação do seu benefício mensal, até 25% do valor atual

de todas as prestações mensais futuras do benefício, devidas pelo Plano,

calculado atuarialmente. No caso de o Participante ou o Beneficiário optar por

esta forma de recebimento antecipado do benefício, terá a prestação mensal

reduzida proporcionalmente.
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ABONO ANUAL

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS

 Exemplo:

Valores em R$

Valor do Percentual de Valor da Valor do Benefício

Benefício Mensal Antecipação Antecipação (*) Mensal Resultante

1.000,00 25% 44.558,78

1.000,00 15% 26.735,27

1.000,00 – 1.000,00

(*) Exemplo de Participante com um dependente vitalício aos 55 anos de

idade, sendo o valor resultante do Benefício Mensal x Fator Atuarial x

Percentual de Antecipação.

Corresponde a uma 13a (décima terceira) prestação do benefício mensal e

será de valor igual ao benefício mensal de dezembro. No primeiro ano de

benefício o abono poderá ser proporcional, dependendo do mês de início do

benefício.

Por exemplo, para um benefício que se inicie em abril, o abono será

de 9/12 avos da prestação de dezembro (número de prestações mensais do

benefício recebidas no ano dividido por 12).

Condição para recebimento do abono: ter direito ao benefício mensal de

dezembro.

Os Benefícios do Plano serão reajustados conforme indicado a seguir:

Benefício Mês de Reajuste Observações

Reajuste

Básico Janeiro Variação Variação poderá ser integral ou

do INPC(1) proporcional, conforme a data

do início do pagamento do benefício.

Suplementar Mensal Retorno dos Conforme variação positiva ou

Investimentos negativa da rentabilidade do fundo.

(1) Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE

0%

850,00

750,00
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C O N T R I B U I Ç Õ E S

Benefício Básico:

 Contribuição Normal

No Benefício Básico, o Participante do Plano fará contribuições mensais

equivalentes a 7,5% sobre a diferença entre seu Salário de Participação e o

valor correspondente a 10 Salários Unitários. O valor da contribuição mensal

será alterado quando variar o seu Salário de Participação ou o Salário Unitário.

Exemplo:

Salário: R$3.500,00

Valor da Contribuição: 7,5% x (Salário de Participação – 10 SU) = 7,5%

(3.500,00 – 3.184,90) = R$23,63.

Participantes com Salário de Participação menor que 10 Salários Unitários não

contribuem para o Plano.

Cada Participante efetuará 12 contribuições por ano, mediante

descontos regulares na folha de pagamento, de acordo com o

Regulamento do Plano de Benefícios.
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As contribuições dos Participantes são acumuladas em seu nome e as

contribuições das Patrocinadoras são capitalizadas coletivamente.

A contribuição da Patrocinadora é um percentual definido em avaliação

atuarial e limitado a 15,05%.

Benefício Suplementar:

 Contribuição Suplementar

O empregado que receber remuneração variável poderá contribuir com um

percentual aplicado sobre o Salário de Participação Variável, sendo este

percentual fixado pelo Participante anualmente, no mês de dezembro, e limitado

a 10% (dez por cento).

A Contribuição da Patrocinadora é igual à contribuição do Participante.

Exemplo:

Remuneração Variável: R$1.000,00

Percentual de Contribuição (escolhido pelo Participante): 10%

Valor da Contribuição do Participante: 10% x Remuneração Variável = 10%

de 1.000,00 = R$100,00.

Valor da Contribuição da Patrocinadora: R$100,00.

As contribuições realizadas para o Benefício Suplementar são periódicas,

acumuladas individualmente e capitalizadas até serem revertidas em benefício ou

Resgate de Contribuições.

Os Saldos de Contas de Participante e de Patrocinadora são corrigidos

mensalmente pelo retorno dos investimentos.

Contribuição do Participante + Contribuição da Patrocinadora + retorno dos

investimentos = Saldo de Conta Total  > será transformado em renda.

As Contribuições aos Benefícios Básico e Suplementar dos Participantes

cessarão, automaticamente, na primeira das seguintes ocorrências:

1. término do vínculo por qualquer razão, ressalvada a hipótese de o

Participante optar por permanecer no Plano de Benefícios na condição de

autopatrocinado;

2. recebimento de um dos Benefícios previstos no Regulamento;

3. desligamento do Plano por opção do Participante;

4. falecimento do Participante;

5. exclusão do Plano, conforme disposto no Regulamento.
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Resumo:

Benefício Contribuição Contribuição das

dos Participantes Patrocinadoras

Básico Percentual fixo de 7,5%, incidente Percentual definido em

sobre a parte do Salário de Participação avaliação atuarial

que exceder 10 Salários Unitários e limitado a 15,05% da

folha de pagamento

Suplementar Percentual escolhido pelo Igual à do Participante

Participante, de 0% a 10%, incidente

sobre o Salário de Participação Variável

O não cumprimento das exigências operacionais e formais, contidas no

Regulamento do Plano de Benefícios, possibilita à Fundação atrasar ou até

mesmo suspender o pagamento do benefício. Assim, recadastramentos,

comunicações de alteração de endereço, falecimentos e demais dados cadastrais

relativos aos Participantes e Beneficiários devem ser encaminhados à Fundação

em tempo hábil, de modo a assegurar os direitos e a manutenção do

pagamento do benefício.

Se o Participante ou o Beneficiário não for considerado inteiramente

responsável, por incapacidade legal ou judicialmente declarada, a Fundação

pagará o respectivo benefício a seu representante legal. O pagamento ao

representante desobrigará totalmente a Fundação quanto ao mesmo benefício.

O valor do benefício devido ao Participante ou Beneficiário será determinado

de acordo com as disposições do Plano em vigor na data do cálculo.

O direito ao recebimento das prestações não reclamadas prescreve em 5

anos, contados da data em que seriam devidas, sem prejuízo do direito aos

Benefícios previstos neste Plano, resguardados os direitos dos menores, dos

incapazes e ausentes.

As interpretações das disposições do Plano deverão ser baseadas no

Estatuto, no Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação e na legislação

vigente aplicável.

A S P E C TO S  G E R A I S
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EXEMPLOS DE CÁLCULO

E S C L A R E C I M E N TO  D E  D Ú V I D A S
Em caso de dúvida sobre os direitos e obrigações, consulte o Regulamento

do Plano ou o Estatuto da Fundação, cujos exemplares são disponibilizados aos

Participantes na admissão ou atualização, bem como na página da Fundação na

Internet.

Para mais informações, procure a área de Recursos Humanos de sua

empresa ou a própria Fundação Francisco Martins Bastos:

Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - 13º andar - Praia de Belas
Porto Alegre – RS
CEP 90110-180
Tel.: (51) 3216-4411 – Fax: (51) 3224-0462

e-mail: ffmb@ipiranga.com.br

Cálculo do Salário Real de Benefício (SRB)

Mês / Ano Salário de Fator de Atualização até o

Participação Atualização Mês do Pagamento

jul/04 6.000,00 1,096153 6.576,92

ago/04 6.000,00 1,096153 6.576,92

set/04 6.000,00 1,096153 6.576,92

out/04 6.000,00 1,096153 6.576,92

nov/04 6.000,00 1,096153 6.576,92

dez/04 6.000,00 1,096153 6.576,92

jan/05 6.480,00 1,032808 6.692,60

fev/05 6.480,00 1,032808 6.692,60

mar/05 6.480,00 1,032808 6.692,60

abr/05 6.480,00 1,032808 6.692,60

mai/05 6.480,00 1,032808 6.692,60

jun/05 6.480,00 1,032808 6.692,60

SRB     = 6.634,76

SRB = 79.617,12  / 12 = R$6.634,76

79.617,12
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A P O S E N TA D O R I A  N O R M A L  ( 1 º  C A S O )

As seguintes hipóteses foram utilizadas:

1) Janeiro é o mês de dissídio (aplicou-se a data-base de janeiro/2005);

2) O Fator de Atualização utilizado reflete a variação do INPC entre as

datas-base e o mês anterior à data do cálculo;

3) Data do Cálculo: 01/07/2005 (Desligamento).

 Idade de Aposentadoria: 60 anos com um dependente vitalício

 Sexo: masculino

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado: 30 anos (25+5, considerando a tabela de transição)

 Salário Real de Benefício: R$6.634,76

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário ): 167,5041

 Reserva de Poupança: R$60.000,00

 Saldo de Conta: R$30.000,00

Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

I  = 10% x menor entre (6.634,76 e 6,5 x 317,98) x (30) / 30

   = 10% x 2.066,87 x 30 / 30 = 206,69

e

II = 5% x 6.634,76 = 331,74

Benefício Básico Mínimo =  R$331,74

2) Benefício Básico Mensal:

(60% x 6.634,76 - 6,5 x 317,98) x (25+5) / 30 =  R$1.913,99

Valor atual do Benefício Básico: 1.913,99 x 167,5041 = 320.601,17

O valor mensal do Benefício Básico de Aposentadoria Normal será de

R$1.913,99, face o valor atual do Benefício Básico ter sido maior que a

Reserva de Poupança.
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3) Benefício Suplementar:

R$30.000,00/368,313927 (Fator Atuarial calculado com cônjuge

4 anos mais novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar:  R$81,45

Neste exemplo, o valor do Benefício de Aposentadoria Normal será de

R$1.995,44 (R$1.913,99 do Benefício Básico mais R$81,45 do Benefício

Suplementar).

 Idade de Aposentadoria: 60 anos

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado: 30 anos (25+5, considerando a tabela de transição)

 Salário Real de Benefício: R$3.317,38

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

I = 10%x menor entre (3.317,38 e 6,5 x 317,98) x (25+ 5) / 30

 = 10% x 2.066,87 x 30/30 = 206,69

e

II = 5% x 3.317,38 = 165,87

Benefício Básico Mínimo =  R$206,69

2) Benefício Mensal:

(60% x 3.317,38 - 6,5 x 317,98) x (25 + 5) / 30 = valor negativo

3) Benefício Suplementar:

R$15.000,00/368,313927 (Fator Atuarial calculado com cônjuge 4 anos

mais novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar:  R$40,73

Neste exemplo, o valor do Benefício Básico de Aposentadoria Normal de

R$206,69 somado ao Benefício Suplementar de R$40,73, num total de

R$247,42, deixará de ser mensal para ser transformado em Pagamento Único,

em virtude do valor ser inferior a um Salário Unitário (317,98).

A P O S E N T A D O R I A  N O R M A L  ( 2º  C A S O )
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Transformação do Benefício mensal em Pagamento Único:

 Idade do Participante: 60 anos

 Dependente vitalício

 Sexo: Masculino

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 167,5041

 Reserva de Poupança: R$20.000,00

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Valor atual do Benefício Básico: 206,69 x 167,5041 = 34.621,42

Benefício = (maior entre valor atual do Benefício Básico e Reserva de

Poupança) + Saldo de Conta

Pagamento Único = 34.621,42 + 15.000,00 =  R$49.621,42

 Idade de Aposentadoria: 60 anos

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado: 18 anos (13+5, considerando a tabela de transição)

 Salário Real de Benefício: R$3.317,38

 Salário Unitário: R$ 317,98 (2005)

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

I = 10% x menor entre (3.317,38 e 6,5 x 317,98) x (13 + 5) / 30

= 10% x 2.066,87 x (18) / 30 = 124,01

e

II = 5% x 3.317,38 = 165,87

Benefício Básico Mínimo =  R$165,87

2) Benefício Mensal:

(60% x 3.317,38 - 6,5 x 317,98) x (13 + 5) / 30 =  valor negativo

A P O S E N T A D O R I A  N O R M A L  ( 3º  C A S O )
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3) Benefício Suplementar:

R$15.000,00/368,313927 (Fator Atuarial calculado com cônjuge 4 anos

mais novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar:  R$40,73

Neste exemplo, o valor do Benefício de Aposentadoria Normal de

R$165,87, somado ao Benefício Suplementar de R$40,73, num total de

R$206,60, deixará de ser mensal para ser transformado em Pagamento Único,

em virtude do valor ser inferior a um Salário Unitário (317,98).

Transformação do Benefício mensal em Pagamento Único:

 Idade do Participante: 60 anos

 Dependente vitalício

 Sexo: Masculino

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 167,5041

 Reserva de Poupança: R$20.000,00

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Valor atual do Benefício Básico: 165,87 x 167,5041 = 27.783,91

Benefício = (maior entre valor atual do Benefício Básico e Reserva de

Poupança) + Saldo de Conta

Pagamento Único = 27.783,91 + 15.000,00 =  R$42.783,91

 Data de nascimento: 01/07/1950

 Dependente vitalício

 Sexo: Masculino

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Idade da Aposentadoria Antecipada: 55 anos

 Serviço Creditado: 30 anos (25+5, considerando a tabela de transição)

 Nº de meses faltantes para atingir 60 anos: 60 meses (5 anos)

 Salário Real de Benefício: R$6.634,76

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 178,2351

 Reserva de Poupança: R$60.000,00

 Saldo de Conta: R$30.000,00

A P O S E N T A D O R I A  A N T E C I PA D A   ( 1 º  C A S O )
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Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

REDUÇÃO DE 0,30% P/MÊS DE ANTECIPAÇÃO: (0,30% x 60) = 18,0%

I  = 10% x menor entre (6.634,76 e 6,5 x 317,98) x (25 + 5) / 30

= 10% x 2.066,87 x 30 / 30 = 206,69

Redução: 206,69 * (1 – 0,18) = 169,49

II = 5% x 6.634,76 = 331,74

Benefício Básico Mínimo = R$331,74

2) Benefício Mensal:

(60% x 6.634,76 - 6,5 x 317,98) x (30) / 30 = 1.913,99

Redução: 1.913,99 * (1 – 0,18) = R$1.569,47

Valor atual do Benefício Básico: 1.569,47 x 178,2351 = 279.734,64

O valor mensal do Benefício Básico de Aposentadoria Antecipada será de

R$1.569,47, face o valor atual do Benefício Básico ter sido maior que a Reserva

de Poupança.

3) Benefício Suplementar:

R$30.000,00/428,272934 (Fator Atuarial calculado com cônjuge 4 anos mais

novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar: R$70,05

Neste exemplo, o valor do Benefício de Aposentadoria Antecipada será de

R$1.639,52 (R$1.569,47 do Benefício Básico mais R$70,05 do Benefício

Suplementar).

 Data de nascimento: 01/07/1950

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Idade da Aposentadoria Antecipada: 55 anos

 Serviço Creditado: 30 anos (25+5, considerando a tabela de transição)

 Nº de meses faltantes para atingir 60 anos: 60 meses (5 anos)

 Salário Real de Benefício: R$3.317,38

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Saldo de Conta: R$15.000,00

A P O S E N T A D O R I A  A N T E C I P A D A   ( 2º  C A S O )
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Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

REDUÇÃO DE 0,30% P/MÊS DE ANTECIPAÇÃO: (0,30% x 60) = 18,0%

I = 10%x menor entre (3.317,38 e 6,5 x 317,98) x (25+ 5) / 30

  = 10% x 2.066,87 x 30/30 = 206,69

Redução: 206,69 * (1 – 0,18) = 169,49

II = 5% x 3.317,38 = 165,87

Benefício Básico Mínimo =  R$169,49

2) Benefício Mensal:

(60% x 3.317,38 - 6,5 x 317,98) x (25 + 5) / 30 = valor negativo

3) Benefício Suplementar:

R$15.000,00/428,272934 (Fator Atuarial calculado com cônjuge 4 anos

mais novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar:  R$35,02

Neste exemplo, o valor do Benefício de Aposentadoria Antecipada de

R$169,49, somado ao Benefício Suplementar de R$35,02, num total de

R$204,51, deixará de ser mensal para ser transformado em Pagamento Único,

em virtude do valor ser inferior a um Salário Unitário (317,98).

Transformação do Benefício mensal em Pagamento Único:

 Idade do Participante: 55 anos

 Dependente vitalício

 Sexo: Masculino

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 178,2351

 Reserva de Poupança: R$20.000,00

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Valor atual do Benefício Básico: 169,49 x 178,2351 = 30.209,07

Benefício = (maior entre valor atual do Benefício Básico e Reserva de

Poupança) + Saldo de Conta

Pagamento Único = 30.209,07 + 15.000,00 =  R$45.209,07
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 Idade Do Participante: 40 anos

 Dependente vitalício

 Sexo: Masculino

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado: 15 anos

 Serviço Creditado Projetado: 35 anos, limitado a 30 anos

 Salário Real de Benefício: R$6.634,76

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 180,8588

 Reserva de Poupança: R$60.000,00

 Saldo de Conta: R$30.000,00

Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

I  = 10% x menor entre (6.634,76 e 6,5 x 317,98) x (30) / 30

= 10% x 2.066,87 x 30 / 30 = 206,69

e

II = 5% x 6.634,76 = 331,74

Benefício Básico Mínimo =  R$331,74

2) Benefício Mensal:

(60% x 6.634,76 - 6,5 x 317,98) x (30) / 30 = R$1.913,99

Valor atual do Benefício Básico: 1.913,99 x 180,8588 = 346.161,93

O valor mensal do Benefício Básico de Aposentadoria por Invalidez será de

R$1.913,99, face o valor atual do Benefício Básico ter sido maior que a Reserva

de Poupança.

3) Benefício Suplementar:

R$30.000,00/524,114984 (Fator Atuarial calculado com cônjuge 4 anos

mais novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar:  R$57,24

Neste exemplo, o valor mensal do Benefício de Aposentadoria por Invalidez

será de R$1.971,23.

A P O S E N TA D O R I A  POR INVALIDEZ  ( 1º  C A S O )
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 Idade do Participante: 40 anos

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado: 15 anos

 Serviço Creditado Projetado: 35 anos, limitado a 30 anos

 Salário Real de Benefício: R$3.317,38

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 180,8588

 Reserva de Poupança: R$20.000,00

 Saldo de Conta: R$15.000,00

1) Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

I = 10%x menor entre (3.317,38 e 6,5 x 317,98) x (30) / 30

  = 10% x 2.066,87 x 30/30 = 206,69

e

II = 5% x 3.317,38 = 165,87

Benefício Básico Mínimo =  R$206,69

2) Benefício Mensal:

(60% x 3.317,38 - 6,5 x 317,98) x (30) / 30 = valor negativo

 3) Benefício Suplementar:

R$15.000,00/524,114984 (Fator Atuarial calculado com cônjuge 4 anos

mais novo)

Valor Mensal do Benefício Suplementar:  R$28,62

Neste exemplo, o valor do Benefício de Aposentadoria por Invalidez de

R$206,69, somado ao Benefício Suplementar de R$28,62, num total de

R$235,31, deixará de ser mensal para ser transformado em Pagamento Único,

em virtude do valor ser inferior a um Salário Unitário (317,98).

A P O S E N TA D O R I A  POR INVALIDEZ  ( 2º  C A S O )
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P E N S Ã O  P O R  M O R T E  ( 1 º  C A S O )

Transformação do Benefício mensal em Pagamento Único:

 Idade do Participante: 40 anos

 Dependente vitalício

 Sexo: Masculino

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 180,8588

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Valor atual do Benefício Básico: 206,69 x 180,8588 = 37.381,71

Benefício = (maior entre valor atual do Benefício Básico e Reserva de

Poupança) + Saldo de Conta

Pagamento Único =  37.381,71 + 15.000,00 =  R$52.381,71

Antes da Aposentadoria

 Número de Beneficiários = 2, cônjuge com 30 anos de idade e filho

com 13 anos de idade

 Percentagem = 80% do Benefício de Aposentadoria por invalidez hipotético

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário ): 204,6258

 Reserva de Poupança: R$60.000,00

Supondo os dados do Participante do 1º caso da Aposentadoria por

Invalidez, teríamos:

Benefício Básico de Pensão por Morte igual a:

80% x R$1.913,99 =  R$1.531,19

Valor atual do Benefício Básico: 1.531,19 x 204,6258 = 313.320,98

O valor mensal do Benefício Básico de Pensão por Morte será de

R$1.531,19, face o valor atual do Benefício Básico ter sido maior que a Reserva

de Poupança.

Benefício Suplementar de Pensão por Morte igual a:

80% x (R$30.000,00/636,182409) =  R$37,73

Neste exemplo, o valor do Benefício de Pensão por Morte

será de R$1.568,92 (R$1.531,19 do Benefício Básico mais

R$37,73 do Benefício Suplementar).
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Depois da Aposentadoria

 Número de Beneficiários = 1

 Percentagem = 70% do Benefício que estava sendo pago pela Fundação

Supondo que o Participante aposentado estivesse recebendo um Benefício

pela Fundação de R$1.913,99, o seu Beneficiário receberia um Benefício de

Pensão por Morte igual a:

70% x R$1.913,99 =  R$1.339,79

Antes da Aposentadoria

 Número de Beneficiários = 2, cônjuge com 30 anos de idade e filho

com 13 anos de idade

 Percentagem = 80% do Benefício de Aposentadoria por Invalidez hipotético

Supondo os dados do Participante do 2º caso da Aposentadoria por

Invalidez, teríamos:

Benefício Básico de Pensão por Morte igual a:

80% x R$206,69 = R$165,35

Benefício Suplementar de Pensão por Morte igual a:

80% x (R$15.000,00/636,182409) = R$18,86

Neste exemplo, o valor do Benefício de Pensão por Morte de R$165,35,

somado ao Benefício Suplementar de R$18,86, num total de R$184,21, deixará

de ser mensal para ser transformado em Pagamento Único, em virtude do valor

ser inferior a um Salário Unitário (317,98).

P E N S Ã O  P O R  M O RT E  ( 2º  C A S O )
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Transformação do Benefício mensal em Pagamento Único:

 Idade do Beneficiário Vitalício: 30 anos

 Sexo: Feminino

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 204,6258

 Reserva de Poupança: R$20.000,00

 Saldo de Conta: R$15.000,00

Valor atual do Benefício Básico: 165,35 x 204,6258 = 33.834,88

Benefício = (maior entre valor atual do Benefício Básico e Reserva de

Poupança) + 80% do Saldo de Conta

Pagamento Único = 33.834,88 + 12.000,00 = R$45.834,88

(OPÇÃO PARA PARTICIPANTES INSCRITOS NO PLANO ATÉ 31/08/2005)

 Idade de Participante: 50 anos com dependente vitalício

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado: 20 anos (15 + 5, na data do Desligamento

e considerando a tabela de transição)

 Salário Real de Benefício: R$6.634,76 (na data do Desligamento)

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Reserva de Poupança: R$60.000,00

 Saldo de Conta: R$30.000,00

 Fator atuarial (Calculado pelo Atuário): 88,0839

Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

I  = 10% x menor entre (6.634,76 e 6,5 x 317,98) x (15+5) / 30

   = 10% x 2.066,87 x 20 / 30 = 137,79

e

II = 5% x 6.634,76 = 331,74

Benefício Básico Mínimo =  R$331,74

B E N E F Í C I O  P R O P O R C I O N A L  D I F E R I D O
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2) Benefício Básico Mensal:

(60% x 6.634,76 - 6,5 x 317,98) x (15+5) / 30 = 1.275,99

Valor atual do Benefício Básico: 1.275,99 x 88,0839 = 112.394,18

O valor mensal do Benefício Básico Proporcional Diferido será de

R$1.275,99, face o valor atual do Benefício Básico ter sido maior que a

Reserva de Poupança.

3) Benefício Suplementar:

R$30.000,00 corrigidos até a data do pagamento, quando então será

calculado pelo fator atuarial.

Neste exemplo, o valor do benefício básico será corrigido de acordo com o

INPC até a data do pagamento, que será quando o Participante completar 60

anos ou após os 55 anos, sendo nesse caso aplicada uma redução de 0,30%

por mês que preceder os 60 anos de idade, acrescido do benefício suplementar

calculado. Para os Participantes que requererem o benefício proporcional até 60

dias após a data da aprovação do Regulamento, a redução, caso opte pela

antecipação, será de 0,25% ao mês.

(PARA PARTICIPANTES INSCRITOS NO PLANO APÓS 31/08/2005)

 Idade de Participante: 50 anos com um dependente vitalício

 Idade de concessão do benefício proporcional: 60 anos

 Sexo: masculino

 Data do Cálculo: 01/07/2005

 Serviço Creditado no Desligamento: 20 anos (considerada a tabela

de transição)

 Serviço Creditado na data da elegibilidade à Aposentadoria Normal: 30 anos

 Salário Real de Benefício: R$6.634,76 (na data do Desligamento)

 Salário Unitário: R$317,98 (2005)

 Reserva de Poupança: R$60.000,00

 Saldo de Conta: R$30.000,00

B E N E F Í C I O  P R O P O R C I O N A L  D I F E R I D O
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Cálculo do Benefício: (maior entre 1 e 2)

1) Benefício Básico Mínimo (maior entre I e II):

I  = 10% x menor entre (6.634,76 e 6,5 x 317,98) x 30 / 30

   = 10% x 2.066,87 x 1 = 206,69

e

II = 5% x 6.634,76 = 331,74

Benefício Básico Mínimo =  R$331,74

2) Benefício Básico Mensal:

(60% x 6.634,76 - 6,5 x 317,98) x 30 / 30 =  1.913,99

Cálculo da Provisão Matemática (PM) na Data do Cálculo:

PM = 1.913,99 x 167,5041 x (0,51/1,04) x (20 / 30)

PM = 104.811,92

Maior entre PM e Reserva de Poupança = 104.811,92

Cálculo do Benefício Proporcional Diferido mensal:

    104.811,92/88,0839 = R$1.189,91

3) Benefício Suplementar:

R$30.000,00 corrigidos até a data do pagamento, quando então será

calculado pelo fator atuarial.

Neste exemplo, o valor do benefício básico será corrigido de acordo com o

INPC até a data do pagamento, que será quando o Participante completar 60

anos idade, acrescido do benefício suplementar calculado.
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Este Material Explicativo foi elaborado com

base no Regulamento do Plano de Benefícios da

Fundação Francisco Martins Bastos aprovado pelo

Ofício nº 1003/SPC/DETEC/CGAT, de 31/08/2005,

expedido pela Secretaria de

Previdência Complementar (SPC).

O objetivo deste material é oferecer ao

Participante uma noção básica das principais

disposições do Regulamento da Fundação, de

forma simplificada. Portanto, não esgota os assuntos

nem substitui o conteúdo do Regulamento,

que deve ser lido com atenção na sua íntegra.
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 Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A

 Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A

 Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

 Ipiranga Petroquímica S.A.

 am/pm Comestíveis Ltda.

 Empresa Carioca de Produtos Químicos S/A

 Ipiranga Asfaltos S/A

 Ipiranga Comercial Química S/A

 Ipiranga Química de Armazéns Gerais Ltda.

 ISA-SUL - Administração e Participações S/A

 ISATEC - Pesquisa, Desenvolvimento e Análises Químicas Ltda.

 Sociedade de Amparo Mútuo dos Empregados de Ipiranga S/A

 Sociedade de Assistência Médica dos Empregados da Ipiranga – SAMEISA

 Sociedade de Empregados da Ipiranga

 Tropical Transportes Ipiranga Ltda.

 Fundação Francisco Martins Bastos

P A T R O C I N A D O R A S

CNPJ: 95.247.235/0001-99

Rua Francisco Eugênio, 329
São Cristóvão
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20941-900
Tels.: (21) 2574-5858

  (21) 2574-5397

Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90

13º andar

Praia de Belas

Porto Alegre - RS

CEP 90110-180

Tels.: (51) 3216-4411

(51) 3216-4185

Fax:  (51) 3224-0962

e-mail: ffmb@ipiranga.com.br
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Remetente:
Fundação Francisco Martins Bastos

Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - 13º andar
Praia de Belas
CEP 90110-180
Porto Alegre - RS


