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Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011.

Ao
INERGUS - Instituto Energipe de Seguridade Social
Prezados Senhores:
De acordo com a avaliação atuarial realizada por nós, relativa a 30.12.2010, referente ao
Plano de Benefício Definido – BD 1, informamos que o Passivo Atuarial tem a seguinte
composição:
 Provisão Matemática para Cobertura de Benefícios Concedidos é de
R$78.459.768,00 (setenta e oito milhões e quatrocentos e cinquenta e nove mil
e setecentos e sessenta e oito reais);
 Provisão Matemática para Cobertura de Benefícios a Conceder é de
R$3.346.235,00 (três milhões e trezentos e quarenta e seis mil e duzentos e
trinta e cinco reais).
A Provisão Matemática para a Cobertura de Benefícios a Conceder é a diferença de:
• Benefícios do Plano com Geração Atual são de R$ 5.095.293,00 (cinco
milhões e noventa e cinco mil e duzentos e noventa e três reais);
• Outras Contribuições da Geração Atual são de R$ 1.749.058,00 (um milhão e
setecentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais).
Face ao balanço contábil levantado pelo INERGUS relativo à mesma data, constatou-se
um déficit técnico de R$ 694.535,04 (seiscentos e noventa e quatro mil e quinhentos e
trinta e cinco reais e quatro centavos). O fundo garantidor dos compromissos do
INERGUS, de aproximadamente R$ 81,1 milhões cobre mais de 99% de todas as
provisões, e esta insuficiência representa apenas 0,85% do total das provisões.
Este é o segundo exercício que o plano apresenta déficit técnico. De acordo com a
resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, artigos 28 e 29, este déficit será
equacionado da seguinte forma:
Alteração no plano de custeio com aumento da contribuição da patrocinadora de
6,5% para 7,2% sobre a folha de salários dos participantes ativos e sobre a folha de
benefícios dos participantes assistidos.
Com o equacionamento do déficit proposto o Plano de Benefício Definido - BD 1
apresentará uma situação de equilíbrio do ponto de vista financeiro-atuarial.
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