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Situação Divulgado

Órgão de origem 20113 - MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO

UORG de origem 57643 - Coord-Geral Gestao de Rotinas FP-SEGEP

Assunto FUNPRESP - INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA

Motivo Inscrição Automática - Lei nº 13.183, de 4 de novembro de 2015

Data de divulgação 12/11/2015

Data fim da divulgação 12/12/2015
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DESTINATÁRIOS

Órgão Uorg

Todos Todas

TEXTO *

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

1.    Considerando a publicação da Lei nº 13.183, de 4 de novembro de 2015, a partir de 5 de novembro de 2015 aqueles que ingressarem
em cargo público efetivo da União, suas autarquias e fundações, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social (atualmente R$ 4.663,75), serão automaticamente inscritos no plano de previdência
complementar ExecPrev desde a data de sua entrada em exercício.
2.    Em face dessa alteração normativa, será necessário modificar o Siape para adequá-lo às novas funcionalidades.
3.    Por esse motivo, até que o sistema seja alterado não deverão ser ofertados os formulários: (i) "Termo de Oferta do Plano Ativo
Alternativo"; (ii) "Termo de Oferta do Plano – Ativo Normal" aos novos servidores cuja remuneração supere o teto do RGPS, vez que a
inscrição será efetuada de forma automática pela Secretaria de Gestão Pública.
4.    É importante destacar que permanecem inalteradas as seguintes rotinas: (i)  inscrições de servidores ao Plano de Benefícios
ExecPrev efetuadas diretamente na área de recursos humanos para os servidores que entraram em exercício antes do dia 5 de novembro
de 2015 e (ii) inscrições dos servidores enquadrados como "ativos alternativos", uma vez que não estão abrangidos pela supracitada lei.
5.    Em caso de dúvidas por parte dos servidores, os órgãos deverão orientá-los a procurar um dos canais de atendimento da
Funpresp-Exe (faleconosco@funpresp.com.br ou 0800 282 6794).

Atenciosamente,

Secretaria de Gestão Pública/MP
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