
Cartilha Explicativa

Segurança para quem você ama.



Bem-vindo, novo participante!

É com satisfação que recebemos sua adesão ao Família Previdência,

plano desenhado para oferecer uma complementação de

aposentadoria num modelo moderno e flexível. O Família Previdência

permite que o participante defina os níveis de contribuição de

acordo com seu planejamento financeiro.

Nosso objetivo é disponibilizar um serviço que possa ser usufruído

por todos os associados dos Instituidores deste plano, proporcionando 

mais segurança e qualidade de vida durante a aposentadoria, período 

em que é fundamental ter um bom nível de renda familiar.

Nesta cartilha, apresentamos o Família Previdência para que

você tenha uma visão geral sobre o plano que vai acompanhá-lo

agora e durante sua aposentadoria.

Parabéns pela escolha. Com o Família Previdência você garante

um futuro seguro para você e seus familiares.

Diretoria Executiva,

Fundação CEEE
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    Apresentação

Garantir o seu futuro e o futuro de sua família é uma decisão fundamental e que deve ser 
considerada hoje. A escolha por um plano de previdência complementar é a decisão mais 
indicada para manter o seu padrão de vida quando chegar a hora da aposentadoria. Assim, 
você e sua família poderão viver essa nova fase com toda tranquilidade.

A Fundação CEEE está oferecendo o Família Previdência a todos os sócios das entidades 
instituidoras deste plano.

Para que você tenha conhecimento sobre as características e funcionamento desse novo 
plano, elaboramos esta cartilha que apresenta os principais itens que compõem o Família 
Previdência. Nas próximas páginas você vai encontrar, entre outras informações, todos os 
benefícios oferecidos e requisitos para recebimento de aposentadoria complementar.

Social

Complementar

Regimes Próprios

Previdência
no Brasil

Aberta

Fechada Fundos de Pensão Fundação CEEE

    A Previdência Complementar

O sistema de previdência no Brasil está dividido em três grandes grupos: a Previdência Social 
(INSS); os Regimes Próprios de Previdência formados pela previdência da União, Estados e 
Municípios; e o sistema de Previdência Complementar, este, por sua vez, constituído pelos 
segmentos aberto e fechado, também chamado de previdência privada.

O segmento aberto é operado por sociedades anônimas com fins lucrativos, geralmente 
seguradoras ou bancos, que oferecem planos individuais e coletivos.

A previdência complementar fechada é formada por grupos organizados, seja por meio do 
vínculo empregatício ou associativo, para tornar acessível planos de benefícios de caráter 
previdenciário. No segmento de previdência complementar fechado, os planos de 
benefícios são exclusivamente coletivos, destinados aos empregados de uma mesma 
empresa ou aos associados de sindicatos, cooperativas, conselhos profissionais e demais 
instituições associativas. São administrados por entidades fechadas de previdência 
complementar, também denomindos fundos de pensão, pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos.
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    A Fundação CEEE

A Fundação CEEE é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins 
lucrativos, que oferece plano de renda mensal aos empregados de suas patrocinadoras e 
para os associados de entidades instituidoras de planos de benefícios previdenciários.

    O Família Previdência

O Família Previdência é um plano de Contribuição Definida (CD) com benefícios acessíveis a 
todos os sócios dos instituidores que firmarem convênio de adesão ao plano.

O que o Família Previdência oferece:

O patrimônio do plano previdenciário Família Previdência é independente
e autônomo dos demais planos administrados pela Fundação CEEE.

Aposentadoria Normal a partir dos 50 anos de idade e 5 anos de contribuição.

Contribuições flexíveis.

Capitalização da totalidade da rentabilidade dos investimentos no fundo

previdenciário do participante.

Benefício por Morte na forma de Renda Mensal ou na forma de Pecúlio.

Abono anual.

Resgate.

Portabilidade.

Pecúlio por Invalidez.
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    Quem pode ser Participante do Família Previdência?

Sócios da AFCEEE - Associação dos Funcionários das Companhias e Empresas de Energia 
Elétrica do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio 
Grande do Sul (SINTEC-RS).

     Inscrição no Família Previdência 

A inscrição se dará com o preenchimento do Pedido de Inscrição, apresentação dos 
documentos exigidos e subsequente contribuição.

     Beneficiários no Família Previdência

Qualquer pessoa designada pelo participante para recebimento do Benefício por Morte. O 
participante pode alterar o beneficiário a qualquer tempo.

    Integrantes do Plano

Instituidores do Plano

A Associação dos Funcionários das Companhias e Empresas e Energia Elétrica do Rio Grande 

do Sul (AFCEEE) e o Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio Grande do Sul 

(SINTEC-RS).

Gestora do Plano

Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE.

Participante

Associados da AFCEEE e do SINTEC-RS que aderirem ao Família Previdência.
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O Família Previdência oferece benefício de aposentadoria normal, proporcionando uma 
renda mensal de acordo com o capital acumulado pelas contribuições efetuadas e 
rentabilização destas. Também oferece benefício por morte e pecúlio por invalidez.

    Aposentadoria Normal

Cálculo do Benefício da Aposentadoria Normal

O valor do benefício é resultante do saldo de conta acumulado pelo participante,

dividido pelo prazo de recebimento, considerando-se 13 pagamentos anuais.

O prazo de recebimento será definido pelo participante na data de concessão,

sendo o mínimo de 5 anos.

A renda resultante no prazo escolhido tem de ser maior que uma

Unidade Referencial do Família Previdência.

Se, no prazo de cinco anos, a renda for inferior a uma Unidade Referencial,

o saldo da conta será pago à vista.

O participante poderá optar por receber até 20% do seu saldo de conta à vista

no momento da concessão do benefício e o restante em renda mensal pelo

prazo escolhido.
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Condições mínimas para recebimento da Aposentadoria Normal:

     60 Contribuições Programáveis.

     50 anos de idade.



O participante tem a opção de alterar o prazo de recebimento do benefício de 

Aposentadoria Normal a cada ano, devendo requerer a alteração até dezembro .

O benefício será recalculado em dezembro e pago a partir de janeiro do ano seguinte, com 

base do saldo e prazo remanescente.
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Unidade Referencial

O valor da Unidade Referencial é de R$ 300,00 na data de implantação do plano e será 

reajustado anualmente pelo INPC.

    Pecúlio por Invalidez
   Benefício pago uma única vez ao participante que comprovar o recebimento de 

aposentadoria por invalidez pela Previdência Social (INSS).

       O valor do benefício é igual ao saldo de conta acumulado no plano.

    Benefício por Morte
Benefício concedido ao(s) Beneficiário(s) do Participante ou Assistido que vier a falecer.

Será pago em forma de Renda Mensal ou de Pecúlio, conforme opção do(s) beneficiário(s).

O Benefício por Morte sob a forma de Renda Mensal corresponde ao valor resultante do 

saldo de conta acumulado pelo participante dividido pelo prazo de recebimento, 

considerando-se 13 pagamentos anuais.

A renda resultante no prazo escolhido tem de ser maior que uma Unidade Referencial do 

Família Previdência. Se, no prazo de cinco anos, a renda for inferior a uma Unidade 

Referencial, o saldo da conta será pago à vista.

No caso de inexistência de Beneficiário(s) designado(s) pelo participante ou assistido 

falecido, o saldo de conta porventura existente em seu nome integrará o espólio.

PECÚLIO

RENDA MENSAL

O Benefício por Morte sob a forma de Pecúlio corresponde ao pagamento à vista, do total 

do saldo de conta.



    Abono Anual
Corresponde ao 13º pagamento anual para assistidos em aposentadoria ou beneficiários 

em pensão.

O valor do Abono Anual é igual ao benefício pago no mês de dezembro ou proporcional ao 

número de dias de recebimento no ano.
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    Contribuição Programável
O valor da Contribuição Programável será definido pelo participante, sendo no mínimo de 

R$ 50,00. É controlada em uma conta em nome do participante e rentabilizada 

mensalmente.

O pagamento das contribuições deverá ser realizado até o dia 10 do mês subseqüente ao 

mês de competência. Ocorrendo atraso, incidirá multa de 1% ao mês aplicado sobre a 

contribuição mínima e a multa será destinada ao pagamento das despesas administrativas.

O participante receberá, a cada 3 meses, um Extrato da Conta Individual.

    Contribuição Administrativa
É destinada a dar cobertura às despesas administrativas do Família Previdência, não

sendo nominal nem resgatável.

A contribuição Administrativa corresponde a um percentual incidente sobre a contribuição 

programável. Quanto maior o valor da contribuição programável, menor é o percentual de 

incidência da contribuição administrativa. Veja a tabela abaixo.
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De R$ 50,00

De R$ 100,00

De R$ 150,00

De R$ 200,00

De R$ 250,00

De R$ 300,00

De R$ 350,00

De R$ 400,00

R$ 99,99

R$ 149,99

R$ 199,99

R$ 249,99

R$ 299,99

R$ 349,99

R$ 399,99

R$ 449,99

4,00%

3,75%

3,50%

3,25%

3,00%

2,75%

2,50%

2,25%

R$ 2,00

R$ 3,75

R$ 5,25

R$ 6,50

R$ 7,50

R$ 8,25

R$ 8,75

R$ 9,00

R$ 

R$ 5,62

R$ 7,00

R$ 8,12

R$ 9,00

R$ 9,62

R$ 10,00

R$ 10,12

4,00a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Custo Administrativo Família Previdência

Contribuição Programada Percentual Adm. Valor

A partir de R$ 450,00 R$ 9,00

Segurança para quem você ama.



    Aporte
Será facultado aos empregadores dos participantes do Família Previdência, realizar aportes 

em nome de seus empregados participantes do Plano, através do Contrato de Aporte de 

Valores.
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    Cotas
Cota é a menor fração que compõe o patrimônio individual do participante. As contribuições 

e os aportes destinados à formação do patrimônio individual no Família Previdência serão 

transformados em cotas.

O valor inicial da cota corresponde a R$ 1,00.

O valor da cota é atualizado mensalmente conforme o retorno de investimentos ocorrido 
no mês de apuração, com vigência no primeiro dia útil do mês subseqüente.

    Portabilidade
A portabilidade permite ao participante trazer recursos de outro plano previdenciário para 

o Família Previdência, bem como transferir os recursos acumulados no Família Previdência 

para outro plano de benefícios.
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A inscrição será cancelada, caso o participante:

No caso de desligamento do Instituidor ou do Plano Família Previdência, o participante 

poderá optar por um dos institutos descritos nos quadros abaixo.

Vier a falecer sem beneficiários designados;

Requerer o desligamento;

Exercer o resgate ou a portabilidade;

Deixar de recolher três contribuições consecutivas ou cinco alternadas.

Em caso de desligamento do Instituidor com continuidade de participação no Família Previdência

Em caso de desligamento do plano com ou sem continuidade do vínculo associativo ao Instituidor

Requisitos

Requisitos

Opções

Opções

O que é

O que é

Manutenção da

Qualidade de

Participante

Resgate

Benefício
Proporcional
Diferido. (BPD)

Portabilidade

Continuar no plano mesmo

com a perda do vínculo

associativo com o Instituidor.

Retirada do saldo acumulado
na conta individual.

Manter-se vinculado ao plano
sem efetuar contribuições.
As contribuições podem 
ser retomadas.

Transferência do saldo
acumulado na conta
individual para outro
plano previdenciário.

Desligamento
do Instituidor.

Desligamento do plano;

Não estar recebendo benefício;

Vínculo ao plano no mínimo 6 meses.

Desligamento do Instituidor;
Três anos de contribuição;
Não ser elegível à Aposentadoria
Normal.

Desligamento do plano;
Três anos de contribuição;
Não estar recebendo
Aposentadoria Normal.
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EC EF EA

AFCEEE
Associação dos Funcionários das Companhias

e Empresas de Energia Elétrica do RS

Instituidores

Gestor
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