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.         .               Proc:    247/2021     DATA:   30/09/2021   Hms      08:52

prefeitura  Munlclp   lnt:   VALDEMARGAMBA

ESTADO D
CNPJ 1

Oficio n.° 475/2021 -GP

Senhor Presidente,

Ob§:    PROJ.  LEI  N. 2.134/2021  -lNSTITUI 0 REG.

DE  PREV.  COMPLEMETAB NO AMBITO DO

MUN.  DE AF-MT E DA OUTR.  PROV.

)-MT

Alta Floresta/MT, em 29 de Setembro de 2021.

Ao cumprimenta-lo, vimos, por interm6dio deste, solicitar de Vossa
Excelencia a tramitagao e aprovagao do Projeto de Lei n.° 2.134/2021, que tern por
sdmula: ``INSTITu 0 REGIME DE PREVIDENCIA COMPLHMHNTAR N0
AMBIT0  DO  MUNIcipI0  DE  ALTA  FLORESTA-MT  E  DA  OUTRAS
PROVIDENCIAS".

Contando com vossa habitual atengao,  esperalnos  que  seja o presente
Projeto de Lei analisado, obtendo deliberagfro favoravel em sua integra.

Sendo s6 o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos
de alta estima e distinta consideragao.

VALDEMAR GAhmA
Prefeito Municipal

EXCELENTIS SIMO SENHOR
Vereador OSLEN DIAS DOS SANTOS (TUTI)
Mui Digno Presidente da Cinara Municipal de Vereadores
ALTA FLORESTA - MT.
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.       .   proc.   2477202i   DATA   3oJogJ2o21  Hrs    o8;2       ta   .   MT
prefeituraMUEgTIACD:;n:8#::Elf:G2A]::,:02,.,NST,Tu,OREG

cN                35£RDEEVA?9MMTPELED%EOT6FRNBRAOMVBITO DO

PROJET0 DE LEI N° 2134/2021

StlMULA:    INSTITUI    0    REGIME    DE    PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR   N0   AMBITO   D0   MUNIcipI0   DH
ALTA FLORESTA-MT E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

AUTORIA: nxecutivo Municipal

A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de
Mato  Grosso,  no  uso  de  suas  atribuie6es  legais,  aprovou  e  eu,
VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal,  sanciono a seguinte
Lei,

CAPITUL0 I
DO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Art. 1°-      Fica instituido, no ambito do Municipio de Alta Floresta, o Regime de Previdencia
Complementar  -  RPC,   a  que  se  referem  os   §   14,   15   e   16  do  artigo  40  da
Constituigao Federal.

Parfgrafo  dnico.  0  valor  dos  beneficios  de  aposentadoria e  pens fro  devido  pelo
Regime Pr6prio de Previd6ncia Social - RPPS aos servidores ptiblicos titulares de
cargos efetivos quaisquer dos poderes,  incluidas  suas autarquias  e  fundap6es,  que
ingressarem no  servigo pdblico do Municipio  de Alta Floresta a partir da data de
inicio da vig6ncia do RPC de que trata esta Lei, nao podera superar o limite maximo
dos beneficios pagos pelo Regime Geral de Previd6ncia Social -RGPS.

Art. 2°-      O Municipio de Alta Floresta 6 o patrocinador do plano de beneficios do Regime de
Previd6ncia Complementar de que trata esta Lei,  sendo representado pelo Prefeito
Municipal que podera delegar esta competencia.

Paragrafo  dnico.  A  representapao  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  compreende
poderes  para  a  celebragao  de  conv6nio  de  adesao  e  suas  alterag6es,  retirada  de
patrocinio, transfer6ncia de gerenciamento e para manifestagao acerca da aprovagao
ou da alterapao de plano de beneficios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.

Art. 3°-      0 Regime de Previdencia Complementar de que trata esta Lei tera vig6ncia e  sera
aplicado  aos  servidores  pbblicos  titulares  de  cargos  efetivos  de  quaisquer  dos
poderes, incluidas suas autarquias e fundag5es, que ingressarem no servico pdblico a
partir da data de:

I-   publicapao   da   autorizapao,   pelo   6rgao   fiscalizador   de   que   trata   a   Lei
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ESTADO DE I
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0bs:    PROJ.  LEI  N.  2.134/2021  -lNSTITUI  0  REG.

DE PREV.  COMPLEMETAR NO AMBITO DO

MUN.  DE AF-MT E  DA OUTR.  PROV

MT

patrocinador  ao  plano  de  beneficios  previdencidrio  admifustrado  pela -entidade
fechada de previdencia complementar; ou

11- inicio de vigencia convencionada no conv6nio de adesao firmado com a entidade
aberta de previdencia complementar.

Art. 4°-      A partir do inicio de vig6ncia do Regime de previdencia complementar de que trata
esta Lei, independentemente da inscrigao do servidor como participante no plano de
beneficios oferecido, aplicar-se-a o limite maximo dos beneficios pagos pelo RGPS,
de que trata o art. 40 da Constituigao Federal, as aposentadorias e pens6es a serem
concedidas pelo  RPPS  do Municipio  de  Alta Floresta aos  segurados  definidos  no
paragrafo iinico do art.  10.

Art.50-      Os   servidores  definidos  no  paragrafo  chico  do  art.1°  desta  Lei  que  tenham
ingressado no servigo ptiblico ate a data anterior ao inicio da vigencia do Regime de
Previdencia  Complementar poderao,  mediante  pievia e  expressa  opgao,  aderir  ao
RPC, na forma a ser regulada por lei especifica, no prazo maximo de  180 (cento e
oitenta) dias, contado da vig6ncia do Regime de Previdencia Complementar.

Paragrafo  dnico.  0  exercicio  da  opgao  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  e
irrevogavel e irretrafavel, devendo observar o disposto no art. 4° desta Lei.

Art. 6°-      0 Regime de Previdencia Complementar de  que trata o  art.  1° sera oferecido por
meio de adesao a plano de beneficios ja existente ou plano pr6prio em entidade de
previdencia complementar.

CApf TUL0 11

D0 PLANO DE BENEFicI0S
Secao I

Das Linhas Gerais do Plano de Beneficios

Art. 7°-      O plano de beneficios previdencialo estara descrito em regulanento, observadas as
disposig6es  das  pertinentes  Leis  Complementares,  e  dos  normativos  decorrentes
desses  diplomas   legais,   e   deverd  ser  oferecido,   obrigatorianente,   a  todos  os
servidores do Municipio de Alta Floresta de que trata o art. 3° desta Lei.

Art. 8°-      0  Municipio   de  Alta  Floresta  somente  podefa  ser  patrocinador  de  plano  de
beneficios  estruturado  na  modalidade  de  contribuigao  definida,  cujos  beneficios
programados tenhani seu valor permanentemente ajustado a reserva constituida em
favor do participante, inclusive na fase de percepgao de beneficios, considerando o
resultado liquido de sua aplicapao, os valores aportados, resgatados e/ou portados e
os beneficios pagos.
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I- assegurem pelo memos, os beneficios- d6correntes dos evento-s i-nvali-aez e morte
do participante; e

11-  sejam  estruturados  unicamente  com  base  em  reserva  acumulada  em  favor  do
participante.

§ 2°-Na gestao dos beneficios de que trata o §  1° deste artigo, o plano de beneficios
previdencidrios podera prever a contratagao de cobertura de risco adicional junto a
sociedade seguradora, desde que tenha custeio especifico.

§  3°-  0  plano  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  podefa  prever  cobertura  de
sobrevivencia do assistido, desde que contratada junto a sociedade seguradora.

Secao 11
Do Patrocinador

Art. 9°-      0 Municipio de Alta Floresta 6 o responsavel pelo aporte de contribuig6es e pelas
transfer6ncias   das   contribuig6es  descontadas   dos   seus   servidores   ao  plano   de
beneficios previdencidrio, observado o disposto nesta Lei, no conv6nio de adesao e
no regulanento.

§  1°-  As  contribuic6es  devidas  pelo  patrocinador  deverao  ser  pagas,  de  forma
centralizada,  pelos  poderes,  incluidas  suas  autarquias  e  fundap6es,  e  em  hip6tese
alguma poderao ser superiores as contribuig6es normais dos participantes.

§  2°-  0  Municipio  de  Alta  Floresta  sera  considerado  inadimplente  em  caso  de
descumprimento, por quaisquer dos poderes, incluidas suas autarquias e fundag6es,
de qualquer obrigapao prevista no convenio de adesao e no regulamento do plano de
beneficios.

Art. 10-     Deverao  estar  previstas,  expressamente,  nos  instrunentos  juridicos  cabiveis  ao
plano   de   beneficios   administrado  pela  entidade   de  previdencia  complementar,
clausulas que estabelegam no minimo:

I- a nao exist6ncia de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em
relapao  a outros patrocinadores;  instituidores,  averbadores;  planos  de  beneficios  e
entidade de previd6ncia complementar;

11-  os  prazos  de  cumprimento  das  obrigap5es  pelo  patrocinador  e  das  sang6es
previstas para os casos de atraso no envio de informap6es cadastrais de participantes
e assistidos, de paganlento ou do repasse das contribuig6es;

Ill- que o valor coITespondente a atualizapao monetdria e aos juros suportados pelo
patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribuig6es sera revertido
a conta individual do participante a que se referir a contribuigao em atraso;
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V-  as  diretrizes  com  relapao  as  condig5es  de  retirada  de  patroci-nio  ou  rescisao
contratual e transfer6ncia de gerenciamento da administrapao do plano de beneficios
previdenciario;

VI- o compromisso da entidade de previd6ncia complementar de informar a todos
os  patrocinadores  vinculados  ao  plano  de  beneficios  sobre  o  inadimplemento  de
patrocinador  em  prazo   superior  a  noventa  dias  no  pagamento  ou  repasse  de
contribuig6es   ou  quaisquer  obrigap6es,   sem  prejuizo   das   demais   provid6ncias
cabiveis.

Secao Ill

Dos Participantes

Art.11-     Podem se inscrever como participantes do Plano de Beneficios todos os servidores
do Municipio de Alta Floresta.

Art.12-     Poderi permanecer inscrito no respectivo plano de beneficios o participante que:

I-  esteja  cedido  a  outro  6rgao  ou  entidade  da  administrapao  ptiblica  direta  ou
indireta da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, inclusive  suas empresas
pdblicas e sociedades de economia mista;

11-  esteja  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem
recebinento  de  remunerapao,  inclusive  para  o  exercfcio  de  mantado  eletivo  em
qualquer dos entes da federacao;

Ill-  optar  pelo  beneficio  proporcional  diferido  ou  autopatrocinio,  na  forma  do
regulamento do plano de beneficios.

§ 1°- 0 regulamento do plano de beneficios disciplinara as regras para a manutengao
do custeio do plano de beneficios, observada a legislagao aplicavel.

§  2°- Havendo cessao  com Onus para o cessiondrio  subsiste  a responsabilidade  do
patrocinador em recolher junto ao cessionalio e repassar a contribuigao ao plano de
beneficios, mos mesmos niveis e condig6es que seriam devidos pelo patrocinador, na
forma definida no regulamento do respectivo plano.

§  3°- Havendo  cessao  com Onus para o  cedente,  o patrocinador arcara com a sua
contribuigao ao plano de beneficios.

§ 40- 0 patrocinador arcara com a sua contribuigao, somente, quando o afastamento
ou a licenga do cargo efetivo se der sem prejuizo do recebimento da remuneragao.

Art. 13-     Os  servidores  referidos  no  art.  3°  desta Lei,  com  remuneragao  superior  ao  limite
mckimo  estabelecido  para os  beneficios  do  Regime  Geral  de  Previdencia  Social,
serao  automaticanente  inscritos  no respectivo  plano  de  beneficios  de previdencia
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MUN.  DE AF-MT E  DA OUTR.  PROV.

§  1°-  E  facultado  aos  servidores  re`fe-ri-dos  no  caput  deste  artigo  manifestarem  a
aus6ncia de interesse em aderir ao plano de beneficios patrocinado pelo Municipio
de Alta Floresta,  sendo seu sil6ncio ou ihercia, no prazo de noventa dias ap6s sua
inscrigao  automatica na  forma do  caput  deste  artigo,  reconhecida como  aceitagao
tacita a inscrigao.

§ 2°-Na hip6tese de a manifestapao de que trata o §  1° deste artigo ocorrer no prazo
de  ate  noventa  dias  da  data  da  inscrigao  automatica,  fica  assegurado  o  direito  a
restituicao  integral  das  contribuig6es  vertidas,  a  ser paga  em ate  sessenta dias  do
pedido de anulapao atualizadas mos termos do regulaniento.

§ 3°-A anulagao da inscrigao prevista no §  1° deste artigo e a restituigao prevista no
§2° deste artigo nao constituem resgate.

§ 4°-No caso de anulapao da inscrigao prevista no §  1° deste artigo, a contribuigao
aportada pelo  patrocinador  sera devolvida a respectiva fonte  pagadora no  mesmo
prazo da devolucao da contribuigao aportada pelo participante.

§ 5°- Sem prejuizo ao prazo para manifestapao da aus6ncia de interesse em aderir ao
plano de beneficios, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer
tempo,  o  cancelamento  de  sua  inscrigao,  mos termos  do  regulamento  do plano  de
beneficios.

Secao IV

Das Contribuic6es

Art. 14-     As contribuig6es do patrocinador e do participante incidirao sobre a base de calculo
das  contribuie5es  ao  RPPS  estabelecidas  na  Lei  Municipal  n°   1.418/2005   que
exceder o  limite maximo  dos beneficios pagos pelo Regime Geral  de Previd6ncia
Social, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituigao Federal.

§ 1°- A aliquota da contribuigao do participante sera por ele definida, observado o
limite minimo de 5,0% (cinco por cento) ou o disposto no regulamento do plano de
beneficios, prevalecendo a maior aliquota de contribuicao.

§ 2°- Os participantes poderao realizar contribuig6es facultativas ou adicionais,  de
carater voluntdrio, sem contrapartida do Patrocinador, na forma do regulanento do
plano de beneficios

Art. 15- 0   patrocinador   somente   se   responsabilizafa   por   realizar   contribuig6es   em
contrapartida     as     contribuic6es     normais     dos     participantes     que     atendam,
concomitantemente, as seguintes condig6es :

I-sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1° ou art. 5° desta Lei; e

11- recebam subsidios ou remunerapao que exceda o limite maximo a que se refere o

Travessia Alvaro Teixeira Costa, n° 50 -Canteiro Central -Pago Municipal -Fone (66) 3903-1000/3512-3100 -CEP 78580-000 -Alta Floresta-MT
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§ 1°-A contribuigao do patrocinador sera-pari-taria a do participahte -§obre a parcela
que exceder o limite maximo a que se refere o paragrafo inico do art.  1° desta Lei.

§  2°-  Observadas  as  condie6es  previstas  no  §   1°  deste  artigo  e  no  disposto  no
regulamento  do  plano  de  beneficios,  a  contribuieao  do  patrocinador  nao  podera
exceder ao percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco d6cimos por cento).

§ 3°- Os participantes que nao se enquadrem nas condig6es previstas mos incisos I e
11 do caput deste artigo nao terao direito a contrapartida do Patrocinador.

§ 4°- Sem prejuizo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador devera realizar
o  repasse  das  contribuig6es  descontadas  diretamente  da remuneragao  ou  subsidio
dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora nao enquadrados
no inciso 11 deste artigo, estejam inscritos no plano de beneficios.

§ 5°- Sem prejuizo as demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e
na  legislapao  aplicavel,  as  contribuie6es  recolhidas  com  atraso  estarao  sujeitas  a
atualizapao   monetdria   e   consectdrios    de   mora   estabelecidos   no    Conv6nio,
regulamento  e  plano  de  custeio  do  respectivo  plano  de  beneficios,   ficando  o
Patrocinador desde ja autorizado a adotar as providencias necessdrias para o regular
adimplemento de suas obrigag6es junto ao plano de beneficios.

Art. 16-     A  entidade  de  previd6ncia  complementar  administradora  do  plano  de  beneficios
mantefa  controle  individual  das  reservas  constituidas  em  nome  do  participante  e
registro das contribuig6es deste e dos patrocinadores.

Secao V

Do Processo de Selecao da Entidade

Art.17-     A escolha da entidade de previdencia responsavel pela administragao do Plano  de
Beneficios  sera  precedida  de  processo  seletivo  conduzido  com  impessoalidade,
publicidade  e  transparencia  e  que  contemple  requisitos  de  qualificacao  tecnica  e
economicidade indispensaveis a garantia da boa gest5o dos planos de beneficios.

§  1°- A relapao juridica com a entidade sera formalizada por convenio de adesao,
com vigencia por prazo indeteminado.

§   2°-   0   processo   seletivo   podefa   ser   realizado   em   cooperapao   com   outros
Municipios  desde  que  seja  demonstrado  o  efetivo  cumprimento  dos  requisitos
estabelecidos no caput deste artigo.

Secao VI

Do Acompanhamento do Regime de Previdencia Complementar

Art. 18-     0 Poder Executivo devefa instituir urn Comite  de Assessoranento de Previd6ncia
Complementar (CAPC) nos termos da legislapao vigente e n
pelo Municipio de Alta Floresta:

Travessia Alvaro Teixeira Costa, n° 50 -Canteiro Central -Pago Municipal -Fone (66) 3903-1000 -000 - Alta Floresta-MT
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§1°-   Compete   ao   CAPC   acompanhar   a   gestao   dos-  plano-s   de   Pie-vic[encia
complementar, os resultados do plano de beneficios, recomendar a transfer6ncia de
gerenciamento,  manifestar-se  sobre  alterag6es  no  regulamento  do  plano,  al6m  de
outras atribuie6es e responsabilidades definidas em regulamento na forma do caput.

§2°- 0 Poder Executivo podera, altemativamente ao comando do caput, delegar as
competencias  descritas  no  §1°  deste  artigo  ao  6rgao  ou  conselho ja  devidamente
instituido no ambito dos regimes pr6prios de previdencia social desde que assegure
a representapao dos participantes.

§3°- 0 CAPC tefa composieao de no maximo 4 (quatro) membros e  sera parifaria
entre representantes dos participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a este
a indicapao do conselheiro presidente, que tefa, al6m do seu, o voto de qualidade.

§4°- Os membros do CAPC deverao ter formapao superior completa, e atender aos
requisitos  t6cnicos  minimos  e  experiencia  profissional  definidos  em  regulamento
pelo Municipio de Alta Floresta na forma do caput.

CAPITUL0 Ill
DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSITdRIAS

Art. 19-    As nomeap6es de novos servidores de cargo efetivo do Municipio de Alta Floresta
que  possuam  o  subsidio  ou  a remunerapao  do  cargo  acima  dos  valores  do  limite
mckimo  estabelecido  para  os  beneficios  de  aposentadorias  e  pens6es  do  Regime
Geral de Previdencia Social, ficam condicionadas ao inicio da vig6ncia do Regime
de Previdencia Complementar previsto na forma do art. 3° desta Lei, ressalvadas as
nomeap6es das areas de educapao, sadde e seguranca.

Art. 20-     Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  promover  aporte  inicial  para  atender  as
despesas  decorrentes  da adesao  ao plano  de  beneficio previdencidrio  de  que  trata
esta  mediante  abertura,  em  carater  excepcional,  de  cieditos  especiais,  a  titulo  de
adiantamento de contribuig6es, cujas regras de compensapao deverao estar expressas
no convenio de adesao ou no contrato.

Art. 21-     Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Art. 22-     Revogam-se as disposig6es em contririo.

Prefeito Municipal

AL DE ALTA FLORESTA-MT, em 29 de setembro

Travessia Alvaro Teixeira Costa, n° 50 -Canteiro Central -Pago Municipal -Fone (66) 3903-1000/3512-3100 -CEP 78580-000 -Alta Floresta-MT
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nT

JUSTIFICATIVA

Apraz-mos   encaminhar   a   Vossa   Excelencia   para   exame   e   indispensavel
aprovagao  o  incluso  Projeto  de  Lei  n°  2.134/2021,  de  nossa  iniciativa,  que  em  stimula:
INSTITUI  0  RHGIME  DH  PREVIDfiNCIA  COMPLEMENTAR  N0  AMBIT0  D0
MUNIcfpIO DE ALTA FLORHSTA-MT E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelencia e Ilustres Pares,
encaminhanos o anexo Projeto de Lei que iustitui o Regime de Previd6ncia Complementar no
ambito do Municipio de Alta Floresta, fixa o limite maximo para a concessao de aposentadorias
e  pens6es  pelo  Regime  Pr6prio  de  Previd6ncia  Social  -  RPPS,  de  que  trata  o  art.  40  da
Constituigao Federal e autoriza a adesao a plano de beneficios de previd6ncia complementar.

0  Regime  Pr6prio  de  Previdencia  Social  do  Municipio  de  Alta  Floresta  -
RPPS foi reestruturado atrav6s da Lei Municipal n° LEI N° 1.418/2005, e atunlmente conta com
urn contingente de 939 segurados (posigao em 31/12/2020), distribuidos entre ativos, inativos e
pensionistas.

Diante  de  uma  reavaliapao  atuarial  no  exercicio  de  2021,   foi  necessdrio
estabelecer uma revisao do Plano de Amortizapao para equacionamento de deficit atuarial por
meio da Lei Municipal n° 2.638, de  18 de maio de 2021. No dltimo calculo atuarial feito pela
empresa  contratada Atuarial  Consultoria,  em  maio  de  2021,  foi  apontado  urn deficit  de  RS
(170.755.656,85)  (cento  e  setenta  milh6es  setecentos  e  cinquenta  e  cinco  mil,  seiscentos  e
cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e a necessidade de aporte financeiro por parte
do Ente, ja para o ano de 2022 no valor de R$ 5.355.531,51  chegando em 2024 no valor de R$
10.114.264,31, cujos valores deixarao de retomar a municipalidade de Alta Floresta em forma
de obras, servigos, e melhorias ptiblicas.

0 presente projeto limita o valor dos beneficios de aposentadorias e pens6es
devidos pelo Regime Pr6prio de Previdencia Social - RPPS ao Regime Geral de Previdencia
Social  -  RGPS,  atualmente  em  R$  6.433,57(seis  mil,  quatrocentos  e  trinta  e  tr6s  reais  e
cinquenta e sete centavos). A Lei engloba servidores pdblicos titulares de cargos efetivos dos
poderes Executivo e Legislativo, incluidas suas autarquias e fundag5es, que tenham ingressado
no servigo pdblico, ap6s a instituigao do Regime de Previdencia Complementar.

Cumpre salientar, Nobres Vereadores, que tanto a Uniao quanto o Estado, ja
instituiram   seus   Regimes   de   Previdencia   Complementar,   mos   anos   de   2012   e   2020,
respectivamente.

Assim,   o   Regime   de   Previdencia   Complementar   6   para  o   servidor   que
ingressar no servigo ptiblico ap6s a sua instituigao e cuja remuneragao estiver acima do teto do
Regime   Geral   da   Previd6ncia   Social   -   RGPS,   atualmente   em   R$   6.433,57(seis   mil,
quatrocentos  e  trinta  e  tres  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos),  ou  para  os  servidores  que
ingressaram   antes   e   que   venha   aderir   de   forma   expressa   o   Regime   da   Previdencia
Complementar - RPC.

Travessia Alvaro Teixeira Costa, n° 50 -Canteiro Central -Paeo Municipal -Fone (66) 3903-1000/3512-3100 -CEP 78580-000 -Alta Floresta-MT
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prefejtura  Municipal  d   :::c:v;::'::2A`R::::; 3oJogJ202i Hrs  08;2   nT
ESTADO  DE  MA      Obs:   PROJ. LEI N.2.134/2021 -lNSTITul OREG,

CNPJ 15.o23.9l                a:£RDEEVAE9MMTPEED%EJ6PRYgfoMv:'T° D°

Atrav6s  da  Previdencia  Complementar,  instituida-na  foma  de  c6ntribuigao
definida, a qual continuara com aportes paritdrios do Municipio, conforme percentunl definido
no art.  15,  §2°, deste Projeto de Lei, tamb5m poderao acontecer contribuig6es facultativas, de
carater  voluntalio,  sem  contrapartida  do  patrocinador,  fazendo  com  que  o  servidor  possa
acompanhar a evolugao da sua reserva matematica.

Ainda, e relevante destacar que 6 rna obrigagao constitucional a implantagao
do  Regime  da  Previdencia  Complementar  -  RPC,   imposto  pela  Emenda  Complementar
103/2019,  cujo  o  prazo  para  estar  implantado  do  RPC  termina  em  12.11.2021,  sob  pena  de
perdadoCertificadodeRegularidadePrevidencidria-CRPefiscalizagaodoTCE-MT.

Dito isso,  cousiderando  o  exposto acima,  submetemos o presente Projeto  de
Lei para analise  dos Nobres Edis  esperando ao  final  o acolhimento  e  aprovapao  do presente
instrunento legislativo.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ALTA

Prefeito Municipal

Travessia Alvaro Teixeira Costa, n° 50 -Canteiro Central -Pago Municipal

FLORESTA-MT,  em  29  de

Fone (66) 3903-1000/3512-3100 -CEP 78580-000 -Alta Floresta-MT
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ESTUDO VIABILIDADE DE EFPC Nº. 006/2021 Cuiabá ‐ MT, 06 de setembro de 2021

Segue o parecer.

1

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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ESTUDO VIABILIDADE DE EFPC Nº. 006/2021 Cuiabá ‐ MT, 06 de setembro de 2021

2

06/09/2021

ALTA FLORESTA ‐ MT
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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.

1
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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 

5

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:
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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

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

7

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
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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%

8

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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9

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

•

•

10

  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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11

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.
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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.

12

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

14

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:
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• 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.

15

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:

26



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
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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 

17

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
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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 

18

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
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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 

19

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
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4.   CONCLUSÃO

20

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
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           É o parecer.

23

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.
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