
Em Notícia
Fundação Casal de Seguridade Social - Janeiro/2018

esta edição especial em comemoração ao Dia dos NAposentados queremos fazer uma retrospectiva 
e agradecer a todos os que compõem a Funcasal 

pelo empenho e pela dedicação na luta diária da nossa 
entidade. O ano de 2017 foi marcado por grandes dificuldades, 
expectativas e decisões com um significado especial para a 
FUNCASAL. Nosso sentimento foi semelhante ao de um 
soldado no campo imenso de batalhas. Fundamentalmente, as  
nossas lutas foram com o único objetivo de assegurar a 
permanência do Plano de Benefícios Previdenciários, criado 
pela Casal em  1º de dezembro de 1987. 

Todos sabem da Resolução 29/209, publicada pela Previc, 
na qual, limitou o custeio administrativo de todas entidades. 
Desde 2007,  nossa Fundação vem tentando conseguir na 
Justiça o cancelamento de sua maior despesa administrativa: 
um contrato de honorários, que sangra exatamente  37% da 
sua receita administrativa.  Assim, após longas tratativas junto 
à Previc, fomos obrigados a apresentarmos um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), com a transferência de 
gestão da FUNCASAL, para outra entidade multipatrocinada.  

Temos plena consciência de que a história da nossa 
Funcasal é o resultado de uma interação constante da 
Patrocinadora, dos participante, dos Conselhos e seus 
colaboradores, especialmente aqueles que acreditam que a 
força do conjunto é mais do que os interesses individuais. O 
foco da Fundação é, e sempre será seus participantes e a 
plenitude dos pagamentos dos benefícios de aposentadoria, 

pensões e auxílios aos seus participantes e pensionistas.
Durante todo o ano que passou muito foi realizado na 

FUNCASAL para assegurar o futuro da entidade e de seus 
benefícios. Sempre com o profissionalismo e dedicação com 
que vem sendo administrada através de gerações de dirigentes 
e funcionários, que a fazem funcionar tão bem ao longo desses 
27 anos.

 O que esperamos para 2018? Estamos aguardando com 
muita fé e esperança o novo ano. Confiantes de que estamos 
fazendo o melhor para minimizar os impactos negativos de 
uma economia tumultuada e de uma legislação nefasta para a 
nossa entidade. Vivemos em um momento desafiador na 
nossa entidade. A expectativa de uma transferência de gestão 
nos leva a buscar meios para proteger ainda mais o nosso 
plano de benefícios. Em qual-quer situação, onde quer que 
estejamos, façamos o nosso melhor para garantir os nossos 
benefícios complementares.

Neste momento decisivo, queremos agradecer, em 
especial, a Patrocinadora - na pessoa do seu diretor-presidente, 
Wilde Clécio Falcão -  e aos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal pelo constante apoio recebido.

Desejamos vida plena ao nosso plano de benefícios de 
aposentadoria e pensão. 

Maria do Socorro M. Leite Alves
Diretora Presidente e de Seguridade.

PALAVRAS DA PRESIDENTE

XI Encontro de Aposentados e Pensionistas da Funcasal

24 de janeiro de 2018

Local: Clube de Engenharia - 
          R. Cap. Samuel Lins,
          nº 11, Farol

 Hora: 14h às 18h

á 11 anos temos o prazer de receber e celebrar com Hos nossos  par t ic ipantes  aposentados e 
pensionistas o Dia do Aposentado. O primeiro 

Encontro nasceu da idéia de reunir e facilitar o reencontro de 
vários colegas, que agora aposentados, perderam um pouco 
mais do contato. Os resultados, desde então, foram os 
gratificantes que poderíamos receber. Temos o prazer de 
pensar, carinhosamente, cada detalhe da festa. E não é que 
somos os mais agraciados! Testemunhamos sorrisos conta-
giantes, abraços calorosos entre amigos que não se viam desde a 
época em que estavam na atividade na Casal, olhares brilhantes 
em poder comemorar a vida e a alegria de estarem de pé e, 
apesar dos percalços do mundo, estarem firmes.          . 
   Concluímos nossas boas-vindas a todos com o trecho mais 
que apropriado da música imortalizada por Gonzaguinha: 
«Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, cantar e cantar na 
certeza de ser mais um eterno aprendiz....A vida é bonita, é 
bonita e é bonita». 



      

Alguns momentos para recordar....
Ao longo dos anos, vários momentos especiais ocorreram durante os Encontros de 

Aposentados da Funcasal. Infelizmente, não conseguiremos postar todos.
Mas, separamos alguns bem especiais. Acompanhe!
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 FUNCASAL é um fundo de pensão Apatrocinado pela  Companhia de 
Saneamento de Alagoas (Casal) com 

vistas a garantir aos seus empregados e seus 
dependentes à complementação de benefícios 
previdenciários.

Ocorre que, no período entre janeiro de 1991 a 
agosto de 1995 e de julho de 1998 a novembro de 2004, 
a Casal, como patrocinadora, não realizou o 
pagamento de sua cota junto ao fundo de pensão. Este 
quadro ensejou uma dívida da Companhia para com a 
FUNCASAL no valor de R$ 61.412.434,71 (sessenta e 
um milhões, quatrocentos e doze mil quatrocentos e 
trinta e quatro reais e setenta e um centavos), 
culminando em um acordo extrajudicial entre as partes, 
em 23 de novembro de 2005, para fins de quitação da 
dívida de em 360 parcelas mensais.

Algum tempo antes da formalização do acordo, 
a diretoria da FUNCASAL contratou uma advogada 
para prestação de serviço no que tange à mencionada 
negociação, ficando consignado no contrato 
honorários advocatícios correspondentes a 10% do 
valor do acordo judicial ou extrajudicial.

Em decorrência do contrato, a FUNCASAL 
repassou à advogada, 10% da parcela mensal paga pela 
Casal desde a formalização da ação, em novembro de 
2005. Em dezembro, o valor ficou em R$ 84.145,16, 
considerando a incidência  de contr ibuição 
previdenciária sobre a parcela.  Devemos notar que o 
contrato de prestação de serviços foi formalizado sem 
que houvesse o crivo do Conselho Deliberativo da 
Fundação, indo contra ao que dispõe os artigos 22 e 28 
do Estatuto da Fundação. A irregularidade foi 
constatada pela Previc, que aplicou em desfavor dos 
diretores da época  uma multa pecuniária cumulada 
com a suspensão, conforme processo administrativo 
44000.003044/2009-11. 

A diretoria que sucedeu os diretores autuados 
verificou possível irregularidade na contratação e 
autorizou a propositura de ação judicial buscando 
anular o contrato de honorários. O processo foi 
tombado sob o número 001.07.073147-1. Houve 
decisão contrária que transitou em julgado em 02 de 
agosto de 2012. 

Posteriormente, no ano de 2009, a Previc 
instituiu a resolução CGPC n.º 29/2009 que 
estabeleceu critérios de enquadramento dos Fundos de 
Pensão, ficando  estabelecido no artigo 6º limite de taxa 

de administração de 1% ou de taxa de carregamento de 
9%. Esta nova regra foi muito prejudicial à 
FUNCASAL em razão da inadimplência da 
patrocinadora. É que o total do valor do débito da 
Casal, no montante originário de R$ 61.412.434,71( 
sessenta e um milhões, quatrocentos e doze mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e um 
centavos), não é considerado pela Previc como 
patrimônio, de modo que este montante não pode ser 
utilizado como base para o cálculo para os limites das 
despesas. Tal quantia equivale a 74% do patrimônio da 
Fundação.

Não bastasse, os custos decorrentes do 
contrato de honorários firmado impactam o 
orçamento em grande monta, tendo abrangido verba 
total de R$ 1.156.803,00 (hum milhão, cento e 
cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais) no ano de 
2017 ,  o  que  cons i s te  em 33% dos  g as tos 
administrativos da Fundação. Dessa forma, na 
tentativa de enquadrar a Fundação aos ditames da 
Resolução, os diretores autorizam a propositura de 
nova ação judicial, desta vez questionando a 
irregularidade da contratação dos advogados sem o 
crivo do Conselho deliberativo. A nova ação judicial foi 
proposta em 2014 e está tombada sob o número 
0703370-24.2014.8.02.0001.

No ano de 2015, a Previc apontou o 
desenquadramento da FUNCASAL ao limite legal 
imposto pelo artigo 6º da Resolução CGPC n.º 
29/2009. Os pedidos de reconsideração apresentados 
pela Fundação foram rejeitados pelo órgão, que 
concedeu a oportunidade de formalizar TAC com o 
o b j e t i v o  d e  s o l u c i o n a r  a  s i t u a ç ã o  d e 
desenquadramento.

Em 28 de outubro de 2016 a FUNCASAL 
apresentou proposta de TAC com o objetivo de realizar 
enquadramento gradual das despesas administrativas, 
prevendo a integração da totalidade dos valores 
provenientes da dívida da Casal como receita no 
âmbito administrativo, bem como o reconhecimento 
da despesa dos honorários como de natureza 
previdenciária. A proposta de TAC não foi aceita pela 
Previc e foi deferido um prazo para envio de uma nova 
proposta. 

Em face da negativa, a FUNCASAL solicitou à 
Casal o agendamento de reunião com o Escritório de 
Fiscalização da Previc, o que ocorreu no dia 21 de 
junho  de 2017.Como resultado da reunião, ficou 
definido que a FUNCASAL apresentaria um plano de 
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ação para fins de estudo de viabilidade de alterações do 
plano de custeio desta entidade, sob as premissas da 
taxa de juros e aumento de contribuição. Contudo, os 
estudos elaborados pelo Escritório de Atuária 
concluíram que as hipóteses de aumento das 
contribuições e a redução da taxa de juros eram 
inviáveis para ensejar o enquadramento, conforme 
parecer que se encontra disponível para acesso.

Em suma, o fato é que todas as hipóteses foram 
consideradas pela Diretoria, mas ficou verificado que 
até mesmo a Securitização da dívida não garantiria o 
cumprimento das despesas administrativas dentro dos 
limites do artigo 6º da resolução CGPC n.º 29/2009. 
Deste modo, restou como medida derradeira, a adesão à 
transferência de gestão, tendo sido enviado proposta à 
patrocinadora Casal, cujo Conselho de Administração 
aprovou a medida, tendo a FUNCASAL, assinado 
conjuntamente com a Patrocinadora um Termo de 
Ajustamento de Conduta, em 10 de novembro de 2017, 
com o objetivo de transferência  de gestão. 

Cabe esclarecer, ainda, que a hipótese de 
transferência de gestão mantém a aptidão dos planos de 

benefícios, não havendo qualquer impacto no que tange 
à segurança dos beneficiários. 

Com isso, deixamos registrado que a atual 
diretoria da Funcasal tomou todas as medidas possíveis 
e viáveis no que tange à resolução dos requisitos de 
enquadramento previstos no artigo 6º da Resolução 
CGPC n.º 29/2009, sendo vencida pela absoluta 
impossibilidade matemática acarretada pela dívida da 
patrocinadora entre 1991 a 2004 e pelo contrato de 
honorários firmado para atuação em tal imbróglio.

Informamos, por fim, o compromisso de 
concluir o processo de transferência de gestão dentro 
dos mais absolutos  princípios éticos e legais aplicáveis 
à matéria, colocando-se sempre à disposição dos 
participantes e de seus órgãos de representação para 
esclarecimentos pertinentes.

Atenciosamente. 

Maria do Socorro Marques Leite Alves 
Diretora Presidente e de Seguridade Social  

José Carlos dos Santos Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro

o ano de 2017, o Plano de Benefícios nº 01 da FUNCASAL, encerrou o ano com um total de 1.393 Nparticipantes, sendo 622 assistidos e 771  ativos, dentre os quais 149 são pensionistas. Dos 771 participantes, 4 
são ex-empregados que optaram por permanecer vinculados ao plano de benefícios, custeando além da sua 

contribuição também a que caberia ao patrocinador. 
Acompanhe a evolução de quantidades de participantes no período julho de 2007 a dezembro de 2017:

Acompanhe abaixo alguns números da Seguridade da Funcasal

   

 

PARTICIPANTES    2007    2008    2009   2010  2011    2012   2013     2014      2015    2016    2017

Ativos           
        

905      884       837     807
      

854      
  

798
       

789 764 762         811      771

Assistidos 445 521 547     578 554    573     585     591    585       610 622

Total  1,350   1.405    1384   1.385   1.508 1.371     1.374 1.355 1.347  1.421  1.393

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS EM DEZEMBRO/2017

     

   

BENFÍCIO                                                                                    TOTAL

APOSENTADORIA ESPECIAL                                                    41

APOSENTADORIA POR IDADE                                                  36

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                                         92

APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO                       302

AUXILIO DOENÇA                                                                         2

 PENSÃO POR MORTE                                                             149        
                            
TOTAL                                                                                            622   
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Desde o dia 1º de janeiro deste 
ano, os benefícios pagos pelo 
F U N C A S A L  c o m  i n í c i o 

anterior a janeiro de 2017 serão reajustados 
em 2,07%. De acordo com o Art. 36 do 
Regulamento de Benefícios Previdenciários 
BD Nº 01, os valores das complementações 
pagas pela Fundação serão reajustadas na 
mesma época em que forem reajustados os 
benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social, pelo Índice de Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). 

Acompanhe  na  t abe l a  a c ima  o s 
percentuais de reajuste dos benefícios da 
Fundação, com início de fevereiro de 2017 a 
dezembro de 2017.

Veja como será aplicado o reajuste dos benefícios da Funcasal 

Calendário de pagamento dos benefícios da Funcasal em 2018Novos conselheiros da 
Fundação tomam posse

Tome Nota
Acesso
Os participantes da Funcasal podem acessar a área restrita no portal da entidade 
( de forma prática, rápida e segura. No caso dos www.funcasal.com.br) 
participantes assistidos, o acesso ao extrato de pagamento pode ocorrer até dois 
dias antes da data do crédito do benefício. Para isso, basta acessar a área restrita 
com seu login e senha e clicar em serviços on-line. Lá, você encontra as seguintes 
seções: cadastro, alteração cadastral, simulação de benefícios, requerimentos, 
extrato de portabilidade, BPD (Beneficio Proporcional Diferido), saldo de reserva, 
extrato de pagamento, extrato de empréstimos e até a simulação de empréstimo. 
Para ter acesso é necessário apenas cadastrar uma senha. É fácil! Acesse: 
www.funcasal.com.br 

Recadastramento 2018
O recadastramento anual da FUNCASAL, edição 2018, vai começar em 5 de 
março e segue até 23 de abril. Todos os participantes da Fundação (assistidos, 
ativos, pensionistas, curadores e tutores) devem se recadastrar. Este processo  é 
fundamental para garantir a confiabilidade dos dados cadastrais e identificação de 
beneficiários.

s novos membros dos 

OC o n s e l h o s  D e l i -
berativo e membros 

indicados do fiscal da Funcasal, 
e le i tos pelos par t ic ipantes, 
tomaram posse no dia 22 de 
novembro de 201.

 Como conselheiros titulares 
tomaram posse Paulo Piramar D. 
Correia, Júlio César M. Menezes 
Junior, José Helder P. Nunes. 
Como conselheiros suplentes 
estão Franklin Freitas M. Bispo, 
José Dionísio da Silva e Rafaelle 
Barros Gama.

No Conselho Fiscal, foram 
indicados Pedro Bezerra da Silva 
F i l h o,  E d u a r d o  H e n r i q u e 
Almeida, como membros titulares 
e Calos Antônio de Souza 
Figueiredo e José Maurício 
Coutinho de Vasconcelos.

O mandato dos conselheiros 
empossados  vai de novembro de 
2017 a novembro de 2021. Os 
demais conselheiros e suplentes 
permanecem nos Conselhos até o 
término do mandato.

A FUNCASAL agradece a 
todos  o s  pa r c ipan t e s  que 
atenderam à convocação. 

http://WWW.funcasal.com.br
http://www.funcasal.com.br


Calendário de pagamento dos benefícios da Funcasal

Nossa Homenagem

A participante Maria Necy da Rocha Costa Lima esbanja alegria e muita 
energia. Ela entrou na Casal em 1968, com o cargo de auxiliar 
administrativo, e trabalhou nos setores da Seção de Pessoal, Serviço 

Social e Recursos Humanos. Ela se aposentou por tempo de contribuição em 
junho de 2000, quando passou a ser complementada pela Funcasal. Mas, quem 
disse que aposentadoria é sinônimo de sedentarismo? Necy continua em plena 
atividade: passeia, pratica atividades físicas, cuida de sua casa, participa de grupos 
da Melhor Idade e ainda encontra tempo para “soltar a voz” nos coros da Casal e 
na igreja em que frequenta.  

Quem trabalhou na Casal até 2003, já ouviu falar ou conheceu Marcus Antônio Pedrosa 
Ferreira, ou, como era carinhosamente chamado: Dr. Marquinhos. Ele entrou na 
Companhia em janeiro de 1971, já advindo do antigo SAEM, como engenheiro. 

Atuou nos setores de Engenharia, Comercial, Micromedição, Engenharia de Segurança, 
Manutenção, Departamento de Projetos e atuou também como Superintendente Regional de 
Penedo e como chefe de Gabinete da Presidência. Dr. Marquinhos se aposentou em julho de 
2003 e, desde então, contando com a segurança da complementação do benefício pela Funcasal, 
aproveita a vida com mais tranquilidade. Entre seus novos hobbys estão os passeios e a interação 
através do celular – seja para conversar ou para se atualizar em sites de notícia. 

Cavalgar é preciso. O participante Antônio José Pereira de Andrade sabe bem qual a 

sensação de um bom passeio a cavalo. Desde março de 2013, ele está curtindo bem seu 

sua aposentadoria, contando com a segurança da complementação da Funcasal. 

Cavalgada com os amigos, vento e sensação de liberdade tem sido uma constante em sua vida. 

Antônio entrou na Companhia em 1981 como auxiliar administrativo. Ao longo de sua jornada na 

Casal, ele passou pelos setores de Almoxarifado, Compras, Vistoria, Pessoal, Setor de Pagamento. 

Ele também atuou na primeira Unidade de Negócios do Benedito Bentes e na Assessoria da 

Superintendência do Interior. 
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Discriminação 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(*)

Patrimônio da Funcasal (BD e PGA) 136.529.008,97 145.913.904,28 158.231.837,73 178.372.754,76 194.127.570,83 202.163.215,77

(*) Valor estimado

No período  de 2012 a 2017, o Patrimonio da FUNCASAL, teve uma evolução de 48,07%.
Veja nos quadros abaixo como ocorreu essa evolução.

Acompanhe a evolução do patrimônio da Funcasal
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