Cartilha da SILIUS
Apresentação
Prezado Participante e Assistido,
Este ano a SILIUS está completando 30 anos de existência. São 30
anos de trabalho, compromisso e
dedicação, visando sempre proporcionar tranqüilidade, segurança e qualidade de vida para o seu
futuro.

Nas próximas páginas serão disponibilizadas informações importantes para que você entenda como
funciona o seu fundo de pensão,
quais são seus direitos e deveres,
assim como as normas que regem
o trabalho da SILIUS. O presente livro apresentará também o guia de
responsabilidades do Participante,

Com a ﬁnalidade de dar
continuidade a este trabalho foi desenvolvida a
Cartilha da SILIUS que
tem como objetivo apresentar o Regulamento e
Estatuto Social da Fundação de uma maneira mais
simples e clara, facilitando a compreensão de seu
conteúdo.

em função da importância de sua
participação efetiva nas ações realizadas pela Fundação.
Bem como o site na internet, a cartilha é mais um canal de comunicação que está sendo disponibilizado
com o objetivo de estabelecer uma
relação de credibilidade e transparência entre você e a SILIUS.
Desejamos uma boa leitura e nos disponibilizamos
para o esclarecimento de
eventuais dúvidas.
Porto Alegre,
Novembro de 2006.
Cordialmente,
A Diretoria
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Como funciona o sistema
de previdência complementar no Brasil?
O sistema de seguridade social é
um instrumento de grande
eﬁciência na proteção
social do trabalhador
brasileiro. Este sistema
constitui-se
em
três regimes:

A Previdência Complementar divide-se em dois segmentos:
1. Entidades abertas
de Previdência complementar
2. Entidades fechadas
de Previdência complementar

1. Regime geral
de previdência INSS

As entidades fechadas de previdência complementar, chamadas também de fundos de pensão, são organizações sem ﬁns lucrativos que
oferecem exclusivamente planos
coletivos acessíveis a partir do vínculo empregatício ou associativo.
Os fundos de pensão são ﬁscalizados pela Secretaria de Previdência
Complementar – SPC, órgão do
ministério da Previdência Social.

2. Regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
3. Regime de previdência
complementar.
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Você sabia...

Conhecendo a SILIUS

... Que a previdência Complementar Fechada é o modelo hegemônico de previdência complementar
no Brasil, com mais de 2,3 milhões
de participantes e um patrimônio
superior a 250 bilhões de reais....

A Fundação Silos e Armazéns de
Seguridade Social é uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar, criada pela Companhia
Estadual de Silos e Armazéns –
CESA em 16 de junho de 1976.

... Que os fundos de pensão protegem atualmente, incluindo dependentes, cerca de 6,5 milhões de
brasileiros....

O objetivo principal é suplementar as prestações,
asseguradas pela Previdência Oﬁcial, dos empregados da Companhia,
tendo como ﬁnalidade
também a suplementação
de aposentadorias, auxílios-doença e pensões.
A Fundação passou
a constituir reservas,
fundos especiais e provisões, com base na orientação atuarial.

... Que segundo dados, foram pagos benefícios previdenciários
complementares a cerca de 600
mil pessoas.
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Os recursos ﬁnanceiros da SILIUS
têm origem nas contribuições dos
Patrocinadores e dos Participantes,
de rendimentos com aplicações ﬁnanceiras e de imóveis.

Nossa Missão
“Suplementar as prestações asseguradas pela Previdência Oﬁcial
e demais benefícios aos grupos
familiares dos empregados dos Patrocinadores, promovendo o bem
estar social dos seus Assistidos e
Participantes, com qualidade e total transparência ética”.

Nossa Visão
“Ser uma Entidade gestora de produtos de seguridade, percebida e
reconhecida como instituição ética, sólida e comprometida com
seus Assistidos e Participantes, garantido-lhes seu benefício previdenciário.

Nossos Valores
Foco no Participante
Qualidade
Ética
Transparência
Solidez
Comprometimento

Por que ingressar na SILIUS?
A Fundação SILIUS trabalhará
para que o seu futuro seja garantido através do pagamento de
benefícios suplementares, assim
como também, assegurará a manutenção do seu padrão de remuneração no futuro. Além disso, as
suas contribuições poderão ser
descontadas no imposto de renda.
Atualmente, a quase totalidade
dos Participantes da SILIUS na
Previdência Social não tem mais
direito ao cálculo antigo, ou seja,
média dos 36 salários de contribuição. O INSS mudou e alterou em muito os valores a receber, em função da introdução no
cálculo do FATOR PREVIDENCIÁRIO (Lei 9876 de 29/10/99).
Com essa nova sistemática, nas
aposentadorias para pessoa de me-
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nos idade a redução do benefício
tem sido signiﬁcativa. Para quem
tem 51 anos, idade média da aposentadoria dos participantes, a
redução do benefício é na ordem
de 35% (trinta e cinco por cento).
O fator previdenciário leva em con-

ta a idade do aposentado, “quanto
menos idade, maior a expectativa
de vida, reﬂetindo num menor
benefício”.
Os Participantes da SILIUS não
sofrem esta redução na aposentadoria, pois a SILIUS suplementa
toda a diferença entre o valor do
salário-real-de-benefício e o valor
concedido pelo INSS.

Hoje, para quem tem só a Previdência Oﬁcial, não é mais interessante se aposentar com pouca idade, pois esta perda no benefício vai
reﬂetir para toda a vida.

Suplementação
pela SILIUS
A SILIUS suplementa a todos os
Participantes com no mínimo 20%
(vinte por cento) do salário-realde-benefício (Participantes Fundadores e também não-fundadores).
Assim, a SILIUS paga para a menor
suplementação a metade do valor
do salário mínimo, mesmo o Participante que se aposentar com o
benefício superior ao salário, ainda
assim, irá receber mais 20% (vinte
por cento) desse valor como suplementação da SILIUS.
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Principais objetivos
da SILIUS
Proporcionar um futuro garantido
através do pagamento de benefícios suplementares aos seus Participantes e Assistidos;
Promover o bem estar social dos
mesmos;

Quem faz parte
da SILIUS?
A SILIUS é conduzida pelas leis
complementares nº 108 e 109 de
29 de maio de 2001 pelo Estatuto
Social e Regulamento do Plano
de Benefícios, instruções, planos
de ação e demais atos que forem
aprovados pelos órgãos competentes de sua administração, respeitados os demais dispositivos legais, regulamentares ou
normativos procedido
do poder público, sendo
ﬁscalizada pela Secretaria de Previdência Complementar (Ministério da
Previdência Social).
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Conforme o Estatuto Social,
são eles:
Patrocinadoras
Participantes
Assistidos
(que englobam os Participantes
em gozo de benefício e os beneﬁciários pensionistas).

ATENÇÃO
Vale a pena ressaltar que é considerado Participante também,
aquele que não trabalha mais para
a Patrocinadora (CESA ou SILIUS),
mas escolheu continuar com a sua
inscrição na Fundação (Autopatrocínio).

Quem são os Assistidos?
Participante ativo

Quem são as Patrocinadoras?
São as pessoas jurídicas (empresas
ou organizações) que oferecem
para seus empregados Planos de
Benefícios de caráter previdenciário. Neste caso, as patrocinadoras são a CESA e a própria SILIUS.

Quem são os Participantes?
São os empregados das
Patrocinadoras segurados ou aposentados que
participam no Plano de
Benefícios de caráter
previdenciário.Os
participantes podem ser:

É o empregado da Patrocinadora
que participa do Plano de Benefícios. Em outras palavras, são os
empregados da CESA e da SILIUS
que contribuem para os planos de
benefícios.

São os Participantes que, quando
já cumprida a carência necessária,
recebem os benefícios dos planos.
São conhecidos também como
aposentados.

Beneﬁciários
São os dependentes do Participante
admitidos pela Legislação da Previdência Social.

Participante Ex- Autárquico
É o empregado da Patrocinadora,
reconhecido pela CESA como sendo Ex-Autárquico. Este Participante
não tem direito aos Benefícios de
aposentadoria e auxílio-doença,
somente ao benefício de pensão e
pecúlio por morte.
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Beneﬁciários Pensionistas
São os dependentes de Participantes falecidos que recebem pensão.

tuindo reservas, fundos especiais e
provisões, com base em orientação
atuarial.
Caso o Participante ou assistido não
tenha beneﬁciário, poderá indicar
qualquer pessoa, independente do
vínculo de dependência econômica, exclusivamente para o recebimento do pecúlio por morte, sendo o caso do Participante que não
tenha ﬁlhos, nem companheira ou
esposa (dependentes considerados
pelo INSS).

Benefícios
oferecidos pela
SILIUS
A SILIUS presta seus serviços, com
a ﬁnalidade de suplementar aposentadorias, auxílios-doença, pensões e também conceder pecúlio
por morte aos beneﬁciários inscritos dos seus Participantes, consti-

I) Participantes
Benefício de auxílio-doença
II) Assistidos
Benefício de Aposentadoria
por invalidez
Benefício de Aposentadoria
por idade
Benefício de Aposentadoria
por tempo de serviço
Benefício de Aposentadoria
especial
Benefício de abono anual
III) Beneﬁciários
Benefício de pensão
Benefício de auxílio-reclusão
Benefício do abono anual
Pecúlio por morte
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FIQUE ATENTO!
Os benefícios da SILIUS serão pagos até o 5º (quinto) dia do mês
subseqüente ao vencido.
O valor dos benefícios pagos pela
SILIUS não poderá ser inferior a
50% do salário mínimo em vigor
no Brasil. O valor será inferior a
50% quando for benefício de pensão e a quantia for dividida por
mais de um pensionista.

Quem administra e ﬁscaliza a SILIUS?
Conselho Deliberativo
Diretoria Executiva
Conselho Fiscal

Dois membros são escolhidos pelo
Patrocinador e dois membros são
eleitos pelos Participantes e Assistidos.

Importante:
Os membros destes
órgãos deverão ser
obrigatoriamente Participantes ou Assistidos da SILIUS.

O Conselho Deliberativo se reunirá na primeira quinzena de cada
mês ou quando for convocado por
seu presidente ou pela maioria de
seus membros.
O Conselho pode determinar a realização
de inspeções, auditorias
ou tomada de contas.

Conselho
Deliberativo
É o órgão máximo da
SILIUS, sendo responsável pela deﬁnição da Política geral de administração da entidade e
seus planos de benefícios.
Características:
É composto de 4 membros titulares e quatro membros suplentes.

O mandato a ser cumprido é de 4
anos, sendo permitida uma recondução.
O membro do conselho perderá
seu mandato se renunciar ao cargo
ou caso seja condenado por ação
judicial.
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Diretoria Executiva
É o órgão responsável pela administração geral da SILIUS. A Diretoria Executiva tem como função
executar diretrizes fundamentais
e cumprir as normas estabelecidas
pelo Conselho Deliberativo.

Características:
A Diretoria Executiva é composta
de dois membros:
1. Diretor-Superintendente
e Financeiro
Tem como objetivo coordenar e
dirigir os trabalhos da Diretoria
Executiva, tendo também como
função o planejamento e a responsabilidade pela execução das atividades ﬁnanceiras e patrimoniais da
SILIUS.
2. Diretor-Administrativo
e de Seguridade
É de sua responsabilidade planejar
e executar as atividades da SILIUS,
nos setores previdencial, pessoal,
material, comunicação e serviços
gerais.
Os membros da diretoria têm o
mandato de 4 anos, sendo permitida a recondução.

Os Diretores são escolhidos pelo
Conselho Deliberativo
Os Diretores deverão apresentar
declaração de bens, ao assumir e,
ao deixar o cargo.
A Diretoria deve apresentar ao
Conselho Deliberativo a política
de investimento, a proposta do
orçamento-programa anual e suas
eventuais alterações, assim como o
relatório anual de atividades.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão de ﬁscalização da SILIUS, cabendo-lhe
zelar por sua gestão econômico-ﬁnanceira.
Características:
O Conselho é composto de 4
membros titulares e suplentes escolhidos pelo Patrocinador, Participantes e Assistidos.
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Cada membro do conselho deverá cumprir um mandato de 4 anos,
não podendo haver a recondução.
O Conselho Fiscal tem o compromisso de se reunir uma vez por
mês, mediante a convocação do
Presidente.

Quero me inscrever
na SILIUS. E agora?
Somente podem se inscrever na SILIUS os empregados da CESA e da
SILIUS que optarem em requerer a
inscrição.
O empregado recém admitido na
Patrocinadora terá 90 dias para se
inscrever. Caso vença este prazo, o
empregado terá que pagar a jóia.
Se o empregado for desligado voluntariamente da SILIUS e quiser
se reinscrever, ele deverá efetuar
as contribuições atrasadas.

Jóia
Valor monetário que o Participante deve contribuir caso
haja afastamento voluntário
da Fundação ou exceda o
prazo de 90 dias do estabelecimento de vínculo empregatício com o patrocinador. Este valor é determinado atuarialmente,
ou seja, ele é calculado a partir
de considerações sobre a idade,
o tempo de vinculação na Previdência Social, o tempo de serviço
prestado ao Patrocinador e o tempo de afastamento voluntário do
Plano de Benefícios.

Quem são os
fundadores da SILIUS?
São considerados fundadores na
SILIUS os Participantes inscritos até
o 60º (sexagésimo) dia de vigência
do seu primeiro regulamento básico. Estes ﬁcarão isentos do pagamento da jóia.
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Como inscrever
Um beneﬁciário?

Quem é considerado
Beneﬁciário?

Como é cancelada
A minha inscrição?

O Participante deverá declarar em
sua ﬁcha de inscrição na SILIUS
quem são seus dependentes, principalmente se não forem ﬁlhos ou
cônjuge. Caso o Participante tenha
algum dependente para declarar
após a sua inscrição na SILIUS, ele
deverá entrar em contato com a
Fundação para efetuar o cadastro.
A solicitação deverá ser feita na
própria sede da SILIUS.

Filhos (considerado automaticamente beneﬁciário);

A inscrição na SILIUS é
cancelada pelos seguintes motivos:

Esposo (a) ou companheiro (a);
* Falecimento;
Outros (pai, mãe, amigos, irmãos,
etc) – Deve ser declarado na ﬁcha
de inscrição da Fundação pelo Participante.

IMPORTANTE
Será válido para a SILIUS o beneﬁciário/dependente que for reconhecido e admitido, primeiramente
pelo INSS. O dependente designatário (pai, mãe ou outro, indicado
pelo Participante), não precisa ser
reconhecido no INSS, pois não é
classiﬁcado como dependente legal.
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* Caso o Participante requeira seu
cancelamento de inscrição;
* Atraso por três meses seguidos do
pagamento de suas contribuições;
* Deixar de ser empregado de qualquer patrocinadora.
Quando o Participante cancelar
sua inscrição na SILIUS deverá requerer a manutenção do seu Salário-de-participação, do contrário
perderá todos os direitos aos Benefícios previstos no regulamento.

O Participante que se desligar das
Patrocinadoras, quebrando o vínculo empregatício, não perderá a
sua inscrição na SILIUS, se ele requerer no ato da rescisão uma das
duas opções:

Autopatrocínio
Ocorre quando o Participante perde o vínculo com a Patrocinadora,
mas mesmo assim escolhe continuar inscrito na SILIUS. Deste modo,
o Participante deverá contribuir a
porcentagem equivalente a da empregadora, pagando assim o que
corresponde a dois valores.

Benefício Proporcional Diferido
Diferido
Este benefício vai possibilitar ao
Participante que sair da CESA e que
ainda não faz jus à suplementação,
optar pelo recebimento de suplementação proporcional futura, sem
efetuar contribuição a SILIUS.

O valor da futura suplementação
proporcional será deﬁnido antes
do Participante fazer a opção e terá
correção pelo INPC até a data do
início do pagamento.

No cancelamento da minha inscrição:
Como ﬁcam os beneﬁciários?
A inscrição do beneﬁciário será
automaticamente cancelada quando houver o cancelamento da inscrição do Participante.
Caso o Beneﬁciário não esteja inscrito na SILIUS e com o Participante aconteça algum caso de morte,
reclusão ou detenção, o Beneﬁciário poderá se inscrever, mas não
terá direito a pagamentos vencidos
em datas anteriores à da inscrição.
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Como funciona a
contribuição dos
aposentados para
a SILIUS?
O Participante, quando se aposenta, deixa de contribuir como ativo
e inicia o pagamento de contribuição como assistido no percentual
de 11% (onze por cento) do valor
de suplementação relativa ao plano de pensão e pecúlio.

O que a SILIUS
Tem a oferecer?
Pensando no futuro e bem estar
de seus Participantes e Assistidos,
a Fundação SILIUS oferece benefícios e serviços, em razão do
cumprimento de seu objetivo de
suplementar as prestações asseguradas pela Previdência
oﬁcial.
Desta forma, para que
os Participantes e Assistidos tenham direito de utilizar os benefícios oferecidos, estes deverão ser
primeiramente autorizados e concedidos pela Previdência Social.

1. Como é calculado
o meu benefício?
Salário-de-participação
O salário de participação é o valor
sobre o qual incidem as contribuições mensais para a SILIUS e não
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poderá ultrapassar o equivalente a
3 vezes o maior valor-teto do salário de benefício do INSS.

Salário-real-de–benefício
O salário-real-de-benefício é o
maior dentre os seguintes:
A. A média aritmética simples dos
salários-de-participação do Participante dos 12 últimos meses anteriores ao da concessão da aposentadoria pelo INSS.

B. O valor equivalente a 80% (oitenta por cento) da média aritmética simples do salário-de-participação, corrigidos pelo INPC-IBGE
dos 12 últimos meses anteriores
ao da concessão da aposentadoria
pelo INSS.

2. Quais são os benefícios
oferecidos pela SILIUS?
Benefício de pensão
O Benefício de pensão será constituído de uma cota família de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da
suplementação da aposentadoria
que o Participante recebia, ou daquela a que teria direito se, na data
do falecimento fosse aposentado
por invalidez e tantas cotas iguais,
de 10% (dez por cento) cada, do
valor da suplementação da aposentadoria, quantos forem os beneﬁciários até o máximo de 5. O bene-

fício único, sempre receberá 60%
(sessenta por cento), pois além da
cota familiar (50%), tem direito à
cota individual (10%).
O Benefício de pensão começará
a ser pago mensalmente ao beneﬁciário a partir do dia seguinte da
morte do Participante, sendo mantido em paralelo com a pensão da
Previdência Complementar.

Pecúlio por morte
O pecúlio por morte consistirá no
pagamento de uma importância
em dinheiro equivalente a 10 vezes o salário-real-de-benefício do
Participante e do Assistido, relativo
ao mês anterior ao de sua morte.
Para o Assistido e para o Ex-Autárquico o valor do pecúlio será
acrescido de 10 vezes a média dos
proventos de aposentadoria concedido pela Previdência Social, tendo em vista os 12 últimos meses
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precedentes ao de sua morte.
O benefício será entregue aos dependentes do participante falecido.
Caso, não haja beneﬁciários inscritos, o pecúlio será direcionado a
pessoas indicadas pelo Participante anteriormente.

Benefício de abono anual
O Benefício do abono anual é concedido aos Assistidos, referente a
13º parcela correspondendo ao
valor percebido no mês de dezembro como benefício de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão. A SILIUS poderá
antecipar parte do valor do Abono
Anual na forma deﬁnida pela Diretoria executiva.
Carência: 6 meses caso o Participante tenha o benefício de auxílio
doença.

Benefício de auxílio-reclusão
É um benefício mensal concedido aos dependentes do segurado
recolhido à prisão. O Participante
poderá solicitar o auxílio reclusão
através da apresentação do documento que comprove sua reclusão,
ﬁrmado pela autoridade competente. O Participante deve encontrar-se em situação de cheﬁa de
sua família.
Caso o Participante venha a falecer
o auxílio reclusão se transformará
automaticamente em benefício de
pensão.

Benefício de auxílio-doença
Este benefício é oferecido aos
Participantes ativos (empregados das patrocinadoras)
que por alguma eventualidade possua alguma enfermidade que os impossibilitem de trabalhar.
O benefício será mantido
sob o julgamento da SILIUS, ou seja, o Participante que
permanecer incapacitado para o
exercício proﬁssional deverá fazer
tratamento, exames e cumprir o
processo de reabilitação, pois ﬁcará sob pena de suspensão do benefício, de acordo com os critérios
da SILIUS.
Carência: Um ano de contribuição
para a SILIUS.
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Benefício de aposentadoria
por tempo de serviço
Para solicitar o benefício de aposentadoria, o Participante deverá
apresentar um requerimento por
escrito e assinado para a SILIUS
em um prazo de 30 dias, após o
recebimento da carta que comprova a aposentaria pela Previdência
Social. Caso seja ultrapassado esses dias, não será pago valores anteriores.

A. Benefício integral
de aposentadoria
Homens:
Terá direito ao benefício o Participante que solicitar a aposentadoria
com 55 anos de idade e 35 anos de
vínculo com a Previdência Social.
Mulheres:
Terá direito ao benefício a Participante que solicitar a aposentadoria
com 55 anos de idade e 30 anos
de participação no regime de Previdência Social.

Mulheres:
Terá direito ao benefício a Participante que solicitar a aposentadoria
com 55 anos de idade e 25 anos
de participação no regime de Previdência Social.
Importante: O limite de idade para
a aposentadoria por tempo de serviço apresentado acima não se
aplica aos Participantes que ingressaram no plano antes de janeiro de
1978.
Carência: O Participante deverá
apresentar pelo menos 10 anos de
contribuição contínua na SILIUS.

B. Benefício proporcional
de aposentadoria
Homens:
Terá direito ao benefício o Participante que solicitar a aposentaria
com 55 anos de idade e 30 anos
de participação no regime de Previdência Social.

Benefício de aposentadoria
por invalidez
Esta aposentadoria será concedida ao Participante que por algum
motivo não tenha mais condições
de exercer suas atividades proﬁssionais. É importante ressaltar que
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para o Participante ter direito a esse
benefício, ele deverá apresentar
comprovantes de doença permanente e impossibilidade de trabalhar.
Carência: O Participante deverá
apresentar pelo menos um ano de
contribuição contínua na SILIUS.

Benefício de aposentadoria
por idade
A aposentadoria por idade será
concedida quando o Participante
completar 65 anos de idade, se
homem, e 60 anos de idade, se for
mulher, sendo que o aposentado
deve apresentar 15 anos de contribuição para o INSS.
Carência: O Participante deverá
apresentar pelo menos dez anos de
contribuição contínua na SILIUS.

Benefício de aposentadoria
especial
Esta aposentadoria tem o objetivo
de beneﬁciar os Participantes que
tiverem trabalhado sujeitos a condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade. Desta
forma, com a aposentadoria especial o Participante acaba se aposentando mais cedo do que o nor-

mal, podendo ser com 15, 20 ou
25 anos de trabalho, dependendo
da área de atuação.
Carência: O Participante tem que
requerer com pelo menos 53 anos
de idade e deve possuir um vínculo contínuo de ao menos 10 anos
com a Silius.

Alertamos que é muito importante o Participante entrar em contato
com a SILIUS antes de solicitar a
aposentadoria, para veriﬁcarmos
qual é a sua melhor alternativa .

3. Opções para os que não
fazem mais parte da SILIUS
A seguir serão apresentadas as opções oferecidas para os Participantes que por algum motivo não ﬁzeram jus a um benefício que consta
no regulamento ou cancelaram
sua inscrição na SILIUS.

Caso o Participante tenha suspendido ou interrompido sua ligação
com a Patrocinadora em forma de
licença ou afastamento, ele não
terá direito ao resgate de poupança.

ﬁnanceiros correspondentes para
outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por
entidade seguradora autorizada a
operar o referido plano.

“Não integram o valor do resgate
as contribuições efetuadas pelo Patrocinador para este Plano de Benefícios”.

Resgate de poupança
Para o Participante conseguir resgatar suas contribuições, terá que
comprovar
a
rescisão de seu
contrato
empregatício com
a Patrocinadora
(CESA) e deverá ter também
cancelada a sua
inscrição na SILIUS.

Quem se aposentar pelo INSS e
apresentar condições de receber a
suplementação de aposentadoria
pela SILIUS, não pode mais desistir
da suplementação e optar pelo resgate de poupança, pois foi feito o
direito contratado entre a SILIUS e
o Participante.

Portabilidade
A Portabilidade possibilita ao Participante transferir seus recursos
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Em resumo, a Portabilidade permite migrar de um plano para outro,
isto é, um Participante transferir-se
da SILIUS para outro plano previdenciário.
Um dos requisitos para utilizar a
Portabilidade é ter rompido o vínculo empregatício com a CESA, o
que torna esta modalidade muito
remota.

4) Como é atualizado
meu benefício?

Sobre as Responsbilidades

Reajustamento

Você também é responsável pela
SILIUS!
Para que a Fundação SILIUS continue crescendo e prestando um serviço de qualidade é preciso que todos participem. Você, Participante,
possui tanto direitos como deveres
que ajudarão a SILIUS a cumprir
seus objetivos e metas.

Os valores dos Benefícios de Aposentadoria serão reajustados anualmente , na mesma época da Previdência Social. Estes valores deverão
estar de acordo com a variação do
INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – IBGE) ou outro
índice que vier a substituí-lo.

Plano de custeio
O plano de custeio da SILIUS será
aprovado anualmente pelo conselho Deliberativo. O plano deverá
apresentar obrigatoriamente o regime ﬁnanceiro e os cálculos atuariais que acompanham.

dos Participantes

É muito importante que você tenha consciência de que é também
responsável pela administração da
SILIUS através de sua participação
nos conselhos deliberativo e ﬁscal.
Assim você poderá contribuir para
o bom andamento das ações da
Entidade e também participar das
decisões e manutenção dos planos
executados pela Fundação.
Observe as informações a seguir:

23

Responsabilidades do Participante
* Procure estar informado sobre os
acontecimentos e mudanças que
ocorram na SILIUS, Acesse o site
regularmente.

* Contribua nas decisões e na gestão dos planos da Fundação sendo
um membro ativo do Conselho Fiscal ou Deliberativo.

* Mantenha seu cadastro e de seus
dependentes atualizado. Caso haja
mudança de endereço, telefone ou
e-mail, informe a Silius.

* Manifeste a sua opinião sobre os
serviços e a administração atual da
SILIUS. Utilize os canais de comunicação disponibilizados pela Fundação.

“Seja um participante consciente!
Fique por dentro de suas
responsabilidades com
o seu Fundo de Pensão”.
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* Participe votando nas eleições
para Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
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