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ALTERNATIVA DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE RPC 

AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA ‐ MT

Prezados membros da Comissão Mista para proferir Estudos da Emenda Constitucional

103/2019

Devido a obrigatoriedade Constitucional de implantação de Regime de Previdência

Complementar em vosso município, conforme a Emenda Constitucional nº 103/2019, artigo 40,

§ 14, observando o princípio da economicidade (CF/88, art. 70), enviamos um Estudo

analisando o custo administrativo entre as alternativas de criação de Entidade Fechada de

Previdência Complementar ou a adesão a Plano de Benefícios Multipatrocinado. 
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1 Lei Complementar nº 108/2001, artigo 7. 4

1.   INTRODUÇÃO

A Reforma da Previdência aprovada através da Emenda Constitucional nº 103 de

12/11/2019, introduziu a obrigatoriedade de o Ente Subnacional, oferecer, além do RPPS ‐

Regime Próprio de Previdência Social, o RPC ‐ Regime de Previdência Complementar aos seus

Servidores Efetivos, através de Lei.

Após a aprovação em Lei Municipal do RPPS, fez‐se necessário a criação de uma

Unidade Gestora (IPREAF), para fazer a gestão do Plano de Benefícios. Da mesma forma,

aprovando em Lei Municipal a instituição de Regime de Previdência Complementar aos

Servidores Efetivos, faz‐se necessário a criação de uma “Unidade Gestora” denominada no caso

de EFPC ‐ Entidade Fechada de Previdência Complementar.

As EFPC são fiscalizadas pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência

Complementar e são Entidades autônomas, que possuem personalidade jurídica própria e são

sem fins lucrativos. Assim como o IPREAF a EFPC deve possuir gestão própria, estrutura física

com departamentos e gerências; Diretoria‐Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal, cujos

representantes deverão possuir certificação e habilitação para tal; e possuir um quadro de

pessoal especializado, o que torna bastante oneroso o seu custeio (Despesa Administrativa),

comparando ao custeio de uma Unidade Gestora de RPPS (IPREAF). 

O custeio administrativo na EFPC deve ser levado em consideração, já que, diferente

do IPREAF, onde a Taxa de Administração é adicionada ao Plano de Custeio, na EFPC a Taxa de

Administração incide sobre as contribuições realizadas pelo participante e patrocinador,

afetando a formação da Reserva de Poupança do participante e consequentemente reduzindo o

valor do Benefício futuro. Assim, no caso de inviabilidade econômica para a criação de uma

EFPC, uma das alternativas para o Ente Subnacional é aderir a uma EFPC já existente, optando

pela criação de um Plano de Benefícios Exclusivo, ou, aderindo a um Plano de Benefício

Multipatrocinado.
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2.   IMPLANTAÇÃO DO RPC E VALOR DOS PROVENTOS/RPPS.

3.   PERFIL DA MASSA DE SERVIDORES: POTENCIAIS PARTICIPANTES

      AO RPC DO MUNICÍPIO 
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Após instituído o RPC – Regime de Previdência Complementar, conforme o artigo 40,

§ 14º da EC 103/2019, o valor dos Proventos concedidos pelo RPPS estará limitado ao teto do

RGPS, aos Servidores Efetivos que ingressarem no serviço público após essa data.

Os RPC foram criados, no intuito de atender a população que possui uma

remuneração significativa e que terá o valor do seu Benefício Futuro limitado ao teto do RGPS.

Assim, consideraremos neste Estudo, que os atuais Servidores Ativos do IPREAF, cuja

remuneração excede o valor do Teto do RGPS, sejam potenciais participantes do RPC do

município.

Para a realização do Estudo de Viabilidade de criação de EFPC, as informações dos

Potenciais participantes são as informações utilizadas na Reavaliação Atuarial/2021 do IPREAF,

posicionadas em 31/12/2020 (data focal).

Com relação aos dados utilizados, não foi necessário realizarmos ajustes nos DADOS

para a realização deste Estudo, onde atestamos 100% da qualidade das informações. Assim, a

massa de Segurados para o Estudo de RPC é:



Tipo de Servidor 

Ativo
Quantidade

% de 

Segurados

TOTAL

Folha Remuneração

Mensal

MÉDIA                      da 

Remuneração

Mensal

Remuneração 

abaixo do Teto 

do RGPS
796 85% 2.506.534,61R$            3.148,91R$            

Remuneração 

acima do Teto do 

RGPS
143 15% 1.337.722,20R$            9.354,70R$            

GERAL 939 100% 3.844.256,81R$            12.503,61R$          

10.517,80R$               

9.354,70R$                        

Início de contribuição 

em qualquer Regime

Início de 

contribuição no 

IPREAF
IDADE ATUAL

Idade de 

Aposentadoria 

Futura

anos
24,1 30,1 46,3 58,6

6,0 16,2

12,2

      Como os dados estão posicionados em 31/12/2020, o Teto do RGPS é de R$ 6.101,06 6

Ressaltamos que a limitação do valor dos proventos até o teto do RGPS, não se

aplica aos Servidores Efetivos que já tenham ingressado no Ente Federativo, antes da

instituição do RPC, considerados como Potenciais Participantes neste Estudo.

Gráfico 2 – COMPORTAMENTO MÉDIO DOS 143 SEGURADOS DO IPREAF 

                             COM REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO DO RGPS

Valor médio do 

Benefício Futuro

Tabela 1 ‐ DISTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO IPREAF

Valor médio da Remuneração

2
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Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
. Alíquota do Participante: 

4,00%

. Alíquota do Participante: 

8,50%

. Alíquota do Participante: 

14,00%

. Alíquota do 

Patrocinador: 4,00%

. Alíquota do 

Patrocinador: 8,50%

. Alíquota do 

Patrocinador: 8,50%

Mês 465.270,62 37.221,65 79.096,01 104.685,89

Ano 6.048.518,06 483.881,44 1.028.248,07 1.360.916,56
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3.1 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DOS POTENCIAIS

PARTICIPANTES AO RPC DO MUNICÍPIO

O Total de Salário de participação dos 143 Servidores Ativos que recebem

remuneração acima do Teto do RGPS é de R$ 465.270,62 mensal.

Tabela 2 ‐ CENÁRIOS DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO RPC 3

3 Diferente da alíquota do patrocinador, a alíquota de contribuição do participante não possui limite máximo,

podendo ser a alíquota definida pelo participante. Assim, o cenário 3 considera que o participante ativo manterá

a paridade da sua alíquota de 14,00% do RPPS.

A “Base de Cálculo” utilizada nos RPPS é chamada no RPC de salário de

participação e representa o valor que excede o Teto do RGPS, sobre a Remuneração de

Contribuição do Servidor Ativo. 

Conforme descrito no Projeto de Lei de instituição de RPC do município de ALTA

FLORESTA ‐ MT, a alíquota de contribuição mínima observada pelo participante e pelo

patrocinador, será de 4,00%. Já a alíquota máxima de contribuição observada pelo

patrocinador está limitada em 8,50%. Assim, considerando o limite mínimo e máximo

estabelecido de alíquotas, o cenário de Receita de Contribuição Mensal ao RPC será:

Salário de 

Participação 

RPC

SOBRE OS 143 POTENCIAIS PARTICIPANTES



Cenário 1:  Alíquota do Participante:   4,00%  |  Alíquota do Patrocinador: 4,00%

Cenário 2:  Alíquota do Participante:   8,50%  |  Alíquota do Patrocinador: 8,50%

Cenário 3:  Alíquota do Participante: 14,00%  |  Alíquota do Patrocinador: 8,50%
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Gráfico 3 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE + PATROCINADOR

Conforme a o Gráfico 3, em uma visão mais conservadora (cenário 1), a Receita

de Contribuição anual ao RPC sobre os potenciais participantes é de R$ 483.881,44. Em uma

visão mais otimista (cenário 3) a Receita de Contribuição anual ao RPC pode chegar até R$

1.360.916,56. E em uma visão ponderada entre os dois cenários (cenário 2), considerando

que o participante irá contribuir até o limite máximo de contribuição do patrocinador

(8,50%), para aproveitar o benefício da paridade de contribuição, a Receita de Contribuição

anual ao RPC pode chegar à R$ 1.028.248,07.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

R$ 483.881,44

R$ 1.028.248,07

R$ 1.360.916,56

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ANO
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O Relatório elaborado pela PREVIC mostra que nos últimos quatro anos (2017 –

2020), tivemos uma redução de 12 EFPC, enquanto houve um aumento de 21 Planos de

Benefícios. Segundo o Relatório, “esse declínio pode ser decorrente do processo de

consolidação e de reorganização de EFPC, sobretudo pela busca de viabilidade econômica e

de escala necessárias para a sua manutenção.”

                  3.2 – CUSTO ADMINISTRATIVO DE UMA EFPC

Conforme o Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de

Previdência Complementar, exercício 2020, publicado pela PREVIC, o custo administrativo

dos Planos de Benefícios de RPC impactam na formação da Reserva de Poupança do

participante, sendo crucial a sua relevância na tomada de decisão sobre a criação de EFPC /

criação de Plano de Benefício exclusivo em EFPC / ou adesão a Plano de Benefício

Multipatrocinado de EFPC.

A preocupação com o impacto do custo administrativo verifica‐se pela

quantidade existe de Planos de Benefícios de RPC e EFPC em funcionamento. Conforme a

página 10 do Relatório da PREVIC, em média, cada EFPC faz a gestão de quase 4 Planos de

Benefícios.

O detalhamento dos números do regime fechado de

previdência complementar mostra que, ao final do

exercício de 2020, existiam em funcionamento 1.129

planos de benefícios previdenciários administrados por

292 EFPC, com ativos totais em torno de R$ 1,05

trilhão de reais.



FONTE: Gráfico extraído do Relatório das Despesas Administrativas das EFPC, exercício 2020, PREVIC, pág. 10.

•

•
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  Gráfico 4

                    O referido Relatório da PREVIC, classifica as EFPC em 5 grupos, onde destacamos:

O grupo ESI (Entidade Sistematicamente Importante) ‐ composto

pelos maiores Fundos de Pensão do país, sendo 17 ao todo e

representam 64% de todo o patrimônio líquido das EFPC (R$ 668

Bilhões). 

Os grupos 3 e 4 representam as EFPC de pequeno porte, com

apenas um patrocinador (ou instituidor) e com um ou dois Planos de

Benefícios sob gestão e poucos participantes. O Relatório da PREVIC

incluiu as recém‐criadas EFPC dos Servidores Públicos no grupo 4.
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I ‐Taxa de administração de até 1% (um por cento); ou

II ‐Taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).

FONTE: Tabela extraída do Relatório das Despesas Administrativas das EFPC, exercício 2020, PREVIC, pág. 11. 

O artigo 2º da Resolução CGPC nº 29/2009, dispõe sobre os critérios e limites

para custeio das despesas administrativas pelas EFPC, definindo as fontes de custeio e os

critérios para realização das despesas administrativas. Em resumo, o custeio administrativo

é oriundo do resultado da carteira de investimentos e das contribuições cobradas dos

participantes, patrocinadores e assistidos. 

Já o artigo 6º da Resolução CGPC nº 29/2009, estabelece o limite anual de custeio

administrativo aplicado as EFPC, limitado a 1,00% de taxa de administração ou, 9% de taxa

de carregamento.

Art. 6º ‐ O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de

benefícios executados pela EFPC de que trata a Lei Complementar nº 108, de 2001,

para o plano de gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador,

participantes e assistidos, é um entre os seguintes:

Tabela 3.



FONTE: Gráficos extraídos do Relatório das Despesas Administrativas das EFPC, exercício 2020, PREVIC, pág. 14.

FONTE: Tabela extraída do Relatório das Despesas Administrativas das EFPC, exercício 2020, PREVIC, pág. 17.
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Conforme o Relatório das Despesas Administrativas das EFPC/2020 da PREVIC, a

Taxa de administração média das EFPC do grupo 4 é de 2,06%, enquanto a Taxa de

carregamento médio é de 6,40%. Podemos considerar as Taxas do grupo 4 bem elevadas, se

compararmos as taxas encontradas do grupo ESI. 

Gráfico 5

O Relatório da PREVIC detalha o impacto do custo administrativo sobre o

Patrimônio Líquido e sobre a contribuição do participante.

Tabela 4.



•

•
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DESPESA PER CAPITA ‐ Representa o custo administrativo por

participante de cada grupo. Conforme a Tabela, o Grupo 4 apresenta 

o custo mais elevado, de R$ 2.543,00 por participante/ano,

enquanto o grupo ESI apresenta um custo menor, de R$ 1.350,00

ano.

Conforme a Tabela 4, quanto maior o porte da EFPC (maior movimentação de

recursos, grande quantidade de participantes e grande volume de Ativos do Plano), menor

seu custo administrativo, devido a diluição das despesas administrativas entre o grande

número de participantes gerar ganho de escala sobre a Receita por participante. (Receita Per

Capita maior, melhor para formação de Reserva de Poupança).

O Relatório elaborado pela PREVIC apresenta um anexo demonstrando o impacto

das Despesas Administrativas de 12 EFPC voltadas para os Servidores Públicos. Nota‐se que,

quanto maior o volume dos Ativos do Plano e maior a quantidade de Participantes,

proporcionalmente temos uma despesa menor sobre os ativos do plano, gerando uma

despesa per capita menor sobre cada participante e consequentemente gerando menos

impacto sobre a formação de Reserva de Poupança do participante.

DESPESAS / ATIVO TOTAL % ‐ Representa o custo administrativo de

cada grupo, sobre os Ativos do plano. Conforme a Tabela, o Grupo 4

apresenta um custo mais elevado, de 3,74% sobre os ativos do

Plano, enquanto o grupo ESI possui um custo menor, de 0,26%. 



FONTE: Tabela extraída do Relatório das Despesas Administrativas das EFPC, exercício 2020, PREVIC, pág. 55.
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Tabela 5

3.3 – FORMAÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA DO

PARTICIPANTE E IMPACTO DO CUSTO ADMINISTRATIVO DE RPC DO

MUNICÍPIO

Para averiguarmos o impacto que os custos administrativos representam sobre a

formação da Reserva de Poupança dos Participantes, consideraremos uma pessoa, cujas

características seja a média dos dados Demográficos e Financeiros dos Potenciais Participantes 

ao RPC do município de ALTA FLORESTA ‐ MT. Abaixo, segue as seguintes hipóteses e

premissas para a realização do Cálculo Atuarial:



• HIPÓTESES DEMOGRÁFICAS

143

46 anos

59 anos

13 anos

• HIPÓTESES FINANCEIRAS

 R$                 9.354,70 

 R$                 6.101,06 

 R$                 3.253,64 

8,50%

8,50%

 R$                     276,56 

 R$                     553,12 

 R$                 7.190,55 

• HIPÓTESES ECONÔMICAS E ATUARIAIS

1,00% a.a.

5,00% a.a.

IBGE BRASIL 2019

4 Como os dados estão posicionados em 31/12/2020, o Teto do RGPS utilizado neste estudo é de R$ 6.101,06.
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Quantidade de participantes com remuneração acima do teto do RGPS

Idade média atual

Alíquota do patrocinador

Contribuição mensal (participante + patrocinador)

Contribuição anual (participante + patrocinador)

Idade média futura de aposentadoria

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA RPC até a aposentadoria

Média mensal da Remuneração de Contribuição

Média mensal do Salário de Participação
4

Alíquota do participante

Contribuição mensal do participante

Valor do TETO do RGPS

Taxa de Crescimento das Remunerações

Taxa Real de Juros Atuarial (Meta Atuarial)

Tábua de Mortalidade

Assim, verificaremos o impacto sobre a formação de Reserva de Poupança do

participante gerando 3 cenários:



CENÁRIO 1: FORMAÇÃO DE RESERVA SEM DESPESA ADMINISTRATIVA

CENÁRIO 2: FORMAÇÃO DE RESERVA COM DESPESA ADMINISTRATIVA ‐ FUNPRESP‐EXE

CENÁRIO 3: FORMAÇÃO DE RESERVA COM DESPESA ADMINISTRATIVA – PREVCOM‐BRC

5 Em 7/2021, o patrimônio líquido do IPREAF é de R$ 173.428.728,76. 16

Utilizamos a taxa de administração de 1,42%, incidida das despesas administrativas sobre os 

ativos do Plano do FUNPRESP‐EXE, conforme tabela elaborada pela PREVIC e apresentada

na página 13 deste Estudo. 

O FUNPRESP‐EXE visa atender os Servidores Públicos Federal e utilizamos como parâmetro

devido ao tamanho expressivo do número de participantes (91.606) e pelo Ativo do Plano

superior a R$ 3 Bilhões e 790 milhões de reais e possuir uma baixa taxa de administração.

Utilizamos a taxa de administração de 40,22%, incidida das despesas administrativas sobre

os ativos do Plano do PREVCOM‐BRC, conforme tabela elaborada pela PREVIC e

apresentada na página 13 deste Estudo.

O PREVCOM‐BRC ‐ Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central visa atender os

Servidores Públicos do Estado de Goiás e possui um Ativo do Plano superior a R$ 9 milhões

de reais. Utilizamos o PREVCOM‐BRC como parâmetro devido ser a EFPC voltada para os

Servidores Ativos, cujo número de participantes (242) é o mais próximo do número de

Potenciais Participantes do RPC de Alta Floresta ‐ MT (143).

Apesar de não existir Planos de Benefícios sem Despesas Administrativas, esse cenário tem

o intuito de mostrar o valor atingido de formação de Reserva de Poupança, com as

premissas e hipóteses demonstradas acima e considerando apenas a existência de receita

com contribuição e rentabilidade da carteira de investimentos.

5



período Idade
Contribuição 

Participante

Contribuição 

Patrocinador

Contribuição 

Total

Taxa de 

Carregamento
Rentabilidade

Taxa de 

Administração

Reserva de 

Poupança 

Acumulada
0 46                   3.595,27                    3.595,27                   7.190,55                              ‐                         359,53                                 ‐                  7.550,07 

1 47                   3.631,23                    3.631,23                   7.262,45                              ‐                         740,63                                 ‐                15.553,15 

2 48                   3.667,54                    3.667,54                   7.335,08                              ‐                      1.144,41                                 ‐                24.032,64 

3 49                   3.704,21                    3.704,21                   7.408,43                              ‐                      1.572,05                                 ‐                33.013,12 

4 50                   3.741,26                    3.741,26                   7.482,51                              ‐                      2.024,78                                 ‐                42.520,41 

5 51                   3.778,67                    3.778,67                   7.557,34                              ‐                      2.503,89                                 ‐                52.581,63 

6 52                   3.816,45                    3.816,45                   7.632,91                              ‐                      3.010,73                                 ‐                63.225,27 

7 53                   3.854,62                    3.854,62                   7.709,24                              ‐                      3.546,73                                 ‐                74.481,23 

8 54                   3.893,17                    3.893,17                   7.786,33                              ‐                      4.113,38                                 ‐                86.380,94 

9 55                   3.932,10                    3.932,10                   7.864,19                              ‐                      4.712,26                                 ‐                98.957,39 

10 56                   3.971,42                    3.971,42                   7.942,84                              ‐                      5.345,01                                 ‐              112.245,24 

11 57                   4.011,13                    4.011,13                   8.022,26                              ‐                      6.013,38                                 ‐              126.280,88 

12 58                   4.051,24                    4.051,24                   8.102,49                              ‐                      6.719,17                                 ‐              141.102,54 

13 59                   4.091,76                    4.091,76                   8.183,51                              ‐                      7.464,30                                 ‐              156.750,35 

             53.740,06               53.740,06           107.480,12                           ‐                 49.270,23                             ‐           156.750,35 
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3.3.1.  CENÁRIO 1 – FORMAÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA SEM DESPESA ADMINISTRATIVA

Desconsiderando a incidência de Taxa de Carregamento e de Taxa de Administração, o participante com 46 anos, contribuindo com 8,50%

sobre seu salário de participação (R$ 3.253,64) e mais a paridade do patrocinador, considerando o crescimento salarial de 1,00% a.a., contribuirá até

a data de sua aposentadoria (59 anos), o total de R$ 107.480,12 e conseguirá, considerando uma Taxa Real de Juros de 5,00% a.a., formar uma

Reserva de Poupança de R$ 156.750,35.

TOTAL



período Idade
Contribuição 

Participante

Contribuição 

Patrocinador

Contribuição 

Total

Taxa de 

Carregamento
Rentabilidade

Taxa de 

Administração

Reserva de 

Poupança 

Acumulada
0 46                   3.595,27                    3.595,27                   7.190,55                              ‐                         359,53                      (107,21)               7.442,86 

1 47                   3.631,23                    3.631,23                   7.262,45                              ‐                         735,27                      (219,26)             15.221,32 

2 48                   3.667,54                    3.667,54                   7.335,08                              ‐                      1.127,82                      (336,32)             23.347,90 

3 49                   3.704,21                    3.704,21                   7.408,43                              ‐                      1.537,82                      (458,58)             31.835,57 

4 50                   3.741,26                    3.741,26                   7.482,51                              ‐                      1.965,90                      (586,23)             40.697,75 

5 51                   3.778,67                    3.778,67                   7.557,34                              ‐                      2.412,75                      (719,48)             49.948,36 

6 52                   3.816,45                    3.816,45                   7.632,91                              ‐                      2.879,06                      (858,54)             59.601,79 

7 53                   3.854,62                    3.854,62                   7.709,24                              ‐                      3.365,55                   (1.003,61)             69.672,98 

8 54                   3.893,17                    3.893,17                   7.786,33                              ‐                      3.872,97                   (1.154,92)             80.177,36 

9 55                   3.932,10                    3.932,10                   7.864,19                              ‐                      4.402,08                   (1.312,70)             91.130,93 

10 56                   3.971,42                    3.971,42                   7.942,84                              ‐                      4.953,69                   (1.477,19)           102.550,26 

11 57                   4.011,13                    4.011,13                   8.022,26                              ‐                      5.528,63                   (1.648,64)           114.452,52 

12 58                   4.051,24                    4.051,24                   8.102,49                              ‐                      6.127,75                   (1.827,30)           126.855,46 

13 59                   4.091,76                    4.091,76                   8.183,51                              ‐                      6.751,95                   (2.013,43)           139.777,49 

             53.740,06               53.740,06           107.480,12                           ‐                 46.020,76             (13.723,39)        139.777,49 
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3.3.2.  CENÁRIO 2 – FORMAÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA COM DESPESA ADMINISTRATIVA – FUNPRESP‐EXE

Mantendo as mesmas premissas e hipóteses, mas, considerando a incidência de Taxa de Administração de 1,42% sobre a Reserva de

Poupança do participante, correspondente a Taxa de Administração efetiva do EFPC dos Servidores Públicos Federal FUNPRESP‐EXE (pág. 14 deste

Estudo), teremos uma despesa administrativa no primeiro ano de R$ (‐107,21) e a Reserva de Poupança diminuirá para R$ 139.777,49. Ao longo de

10 anos, R$ (‐13.723,39) da Reserva será destinado as Despesas Administrativas.

TOTAL



período Idade
Contribuição 

Participante

Contribuição 

Patrocinador

Contribuição 

Total

Taxa de 

Carregamento
Rentabilidade

Taxa de 

Administração

Reserva de 

Poupança 

Acumulada
0 46                   3.595,27                    3.595,27                   7.190,55                              ‐                         359,53                   (3.036,64)               4.513,43 

1 47                   3.631,23                    3.631,23                   7.262,45                              ‐                         588,79                   (3.067,01)               9.297,67 

2 48                   3.667,54                    3.667,54                   7.335,08                              ‐                         831,64                   (3.097,68)             14.366,71 

3 49                   3.704,21                    3.704,21                   7.408,43                              ‐                      1.088,76                   (3.128,65)             19.735,24 

4 50                   3.741,26                    3.741,26                   7.482,51                              ‐                      1.360,89                   (3.159,94)             25.418,70 

5 51                   3.778,67                    3.778,67                   7.557,34                              ‐                      1.648,80                   (3.191,54)             31.433,30 

6 52                   3.816,45                    3.816,45                   7.632,91                              ‐                      1.953,31                   (3.223,45)             37.796,07 

7 53                   3.854,62                    3.854,62                   7.709,24                              ‐                      2.275,27                   (3.255,69)             44.524,88 

8 54                   3.893,17                    3.893,17                   7.786,33                              ‐                      2.615,56                   (3.288,25)             51.638,53 

9 55                   3.932,10                    3.932,10                   7.864,19                              ‐                      2.975,14                   (3.321,13)             59.156,73 

10 56                   3.971,42                    3.971,42                   7.942,84                              ‐                      3.354,98                   (3.354,34)             67.100,21 

11 57                   4.011,13                    4.011,13                   8.022,26                              ‐                      3.756,12                   (3.387,88)             75.490,71 

12 58                   4.051,24                    4.051,24                   8.102,49                              ‐                      4.179,66                   (3.421,76)             84.351,10 

13 59                   4.091,76                    4.091,76                   8.183,51                              ‐                      4.626,73                   (3.455,98)             93.705,36 

             53.740,06               53.740,06           107.480,12                           ‐                 31.615,17             (45.389,93)          93.705,36 
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3.3.3.  CENÁRIO 3 – FORMAÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA COM DESPESA ADMINISTRATIVA – PREVCOM‐BRC

Alterando a Taxa de Administração para 40,22% sobre a Reserva de Poupança do participante, correspondente a Taxa de Administração

efetiva do EFPC dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, PREVCOM‐BRC (pág. 14 deste Estudo), teremos uma despesa administrativa no primeiro

ano de R$ (3.036,64) e a Reserva de Poupança diminuirá para R$ 93.705,36. Nesse caso, em 10 anos, o participante terá acumulado com

contribuição R$ 107.480,12 e terá pago uma Despesa Administrativa de R$ (45.389,93).

TOTAL



4.   CONCLUSÃO
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Além de constatarmos o peso que a Despesa Administrativa gera sobre a Reserva de

Poupança do Participante, para criação de uma EFPC (ou criação de um Plano de Benefícios

exclusivo)  é necessário a aprovação do orgão fiscalizador (PREVIC). 

Conforme o artigo 6º, III da Resolução CNPC nº 35 de 20/12/2019, a criação de EFPC

depende de apresentação de estudo de viabilidade que comprove adesão de no mínimo dez mil

participantes ou equilíbrio técnico entre receitas e despesas administrativas, respeitados os limites

de paridade contributiva e de taxa de administração ou de carregamento.

Ainda sobre o Relatório da PREVIC, o setor como um todo, vem apresentando redução

gradativa da Taxa de Administração, passando de 0,33% em 2017; para 0,28% em 2020, 

demonstrando a racionalização do setor com os custos. Com relação a Taxa de Carregamento, houve

uma redução de 3,41% em 2017, passando a ser de 3,02% em 2020.

Conforme demonstrado na página 12 deste Estudo, o Relatório das Despesas

Administrativas das EFPC/2020 da PREVIC, mostra que, sobre as EFPC do grupo 4, que possuem até

R$ 100 milhões de ativos do plano, a mediana da Despesa per capta no ano para cada participante é

de R$ (2.543,00), valor bem próximo do encontrado de Taxa de Administração para o município,

conforme demonstrado na página 19 deste Estudo R$ (3.036,64).
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Sobre o PREVCOM‐BRC, EFPC cujas características são as mais próximas da realidade de

uma EFPC do município de Alta Floresta ‐ MT, foi criado pelo governo do Estado de Goiás, através da

Lei nº 19.179/2015, que vem discutindo a sua extinção e propondo outro modelo de EFPC. Segundo

nota publicada no site do Governo do Estado, em julho/2020
6
, o Executivo apresentou um Projeto

de Lei à Assembleia Legislativa, propondo a extinção da EFPC cuja “atuação é comprovadamente

onerosa” . Pelos cálculos da GOIASPREV, RPPS do Estado de Goiás, “para ser sustentável a entidade

precisaria ter 4,1 mil participantes. No entanto, só possui 177. Com isso, a entidade arrecada R$ 13,5

mil para sua manutenção e gasta R$ 290 mil por mês” . Segundo a nota, a extinção do PREVCOM‐BRC

visa “a redução dos custos administrativos, o maior retorno de investimento e o aumento da

credibilidade da gestão.”

Baseado na nota no site do governo do Estado de Goiás, o PREVCOM‐BRC possui uma

Despesa Administrativa no ano de R$ 3.480.000,00. Conforme a Tabela 2 – Cenários de Receita de

Contribuição ao RPC, página 7 deste Estudo, o Cenário 3 (mais otimista), mostra que a Receita de

Contribuição Anual de R$ 1.360.916,56 gerada sobre os 143 POTENCIAIS PARTICIPANTES, cuja

alíquota do participante é de 14,00% e do patrocinador 8,50%, não é capaz de suportar a Despesa

Administrativa do PREVCOM‐BRC.

6
https://www.goias.gov.br/servico/37‐servidor‐publico/122382‐governo‐propoe‐criacao‐do‐fundo‐previdenciario‐em‐

goias‐que‐dara‐mais‐solidez‐e‐garantias‐as‐aposentadorias‐de‐servidores.html
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Conforme descrito na página 24 do Relatório das Despesas Administrativa das EFPC/2020

da PREVIC “ a adequada gestão administrativa é tão relevante quanto o controle do passivo e do

ativo de um plano de benefícios. Os custos administrativos têm relação com a gestão , e uma vez mal

dimensionados ao longo do tempo, podem representar um fator de redução do benefício futuro do

participante” . (GRIFO NOSSO)

      ALTA FLORESTA ‐ MT                

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

RECEITA CONTRIBUIÇÃO:
Cenário 3 (Otimista)

DESPESA ADM: RPC Similar
(mesmo porte)

R$ 1.360.916,56

R$ 3.480.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA X DESPESA (ano)                    
EFPC MUNICÍPIO DE



           É o parecer.
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Portanto, conforme o Perfil da Massa de Segurados e seu baixo número de POTENCIAIS

PARTICIPANTES ao RPC do município de ALTA FLORESTA ‐ MT, e, conforme apresentado neste

Estudo de Viabilidade Econômica de Plano de Benefícios de RPC, visando atender o princípio da

economicidade, recomendamos a Comissão Mista para proferir Estudo da EC 103/2019, propor

adesão a um Plano de Benefícios Multipatrocinado por uma EFPC já existente, afim de evitar que a

onerosidade administrativa de uma EFPC, afete a formação de Reserva de Poupança dos

participantes.

Com relação a hipótese de criação de um Plano de Benefícios exclusivo em uma EFPC já

existente, seu custo de criação e manutenção também é elevado, cujo custo é mais próximo do

custo de criação de uma EFPC. Assim, devido ao ganho de escala com a união com outros Entes

Subnacionais é mais vantajoso para a formação de Reserva de Poupança dos participantes, a

adesão a Plano de Benefcíos de RPC Multipatrocinado.


