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DESTINATÁRIOS

Órgão Uorg

Todos Todas

TEXTO *

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

 

Em continuidade às orientações emanadas por esta Secretaria de Gestão Pública – SEGEP/MP  no que tange ao Plano de Benefícios dos
Servidores Públicos Federais do Poder Executivo,  administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Poder Executivo -
Funpresp- Exe, informamos que foi constatado que alguns servidores, mesmo tendo aderido ao plano, não tiveram suas inscrições
homologadas por suas respectivas unidades de recursos humanos.

Reiteramos orientação de que após a realização, pelo servidor, dos procedimentos para a sua inscrição no plano de benefícios da
Funpresp-Exe, em formulário disponível no módulo do Regime de Previdência Complementar do Siapenet, é necessário haver a
homologação de sua unidade de recursos humanos para a efetivação da inscrição, conforme Orientação Normativa SEGEP/MP nº 12, de
23 de setembro de 2013, art. 3º, inciso V. 

Ressaltamos que enquanto não houver a homologação da inscrição efetuada pelo servidor,  não é feito o recolhimento de sua contribuição
previdenciária à FUNPRESP, assim como também não há a contribuição da parte patronal, devida pelo órgão ou entidade no caso de
participante ativo normal, ocasionando prejuízo ao beneficiário.

Nesse sentido, informamos que o procedimento da homologação deve ser rigorosamente observado pelos órgãos e entidades do SIPEC, e
que tal procedimento deve ser feito até a data de fechamento da folha de pagamento do mês em que o servidor efetuou sua inscrição,
conforme cronograma mensal do SIAPE, sob pena de responsabilização.

Para homologação das solicitações acessar:  www.siapenet.gov.br/órgão-upag/previdência complementar/acompanhar solicitações

 

Atenciosamente,

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO

Secretária de Gestão Pública
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