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1. Apresentação
A atuação das áreas de gestão de pessoas dos patrocinadores da
Previdência Complementar do servidor público federal tem papel estratégico. Por meio dela é feita a divulgação de informações do Regime de
Previdência Complementar (RPC), do Plano de Benefícios ExecPrev e da
Funpresp, entidade responsável pela administração do plano de previdência do servidor federal.
É imprescindível que o servidor receba todas as informações necessárias a uma tomada de decisão com segurança. A adesão à previdência
complementar, além de viabilizar um melhor padrão de vida na aposentadoria, é um fator de proteção social com a cobertura para os benefícios
de risco de morte e invalidez.
Outra questão a se considerar é a diferença entre o Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) para o servidor que ingressou após 4 de fevereiro
de 2013 e para o que migrou para o RPC. Este último requer um acompanhamento constante da poupança previdenciária e uma atitude mais
proativa, com a finalidade de alcançar os melhores patamares. Está nas
mãos do servidor a programação financeira do seu futuro e ele precisa da
parceria constante de uma área de gestão de pessoas atuante e atualizada.
Neste sentido, a Funpresp disponibiliza aos servidores de RH a segunda
edição do Manual do Patrocinador, revista e atualizada, com a finalidade
de proporcionar os instrumentos necessários para a execução de suas atividades operacionais no que concerne à previdência complementar.
Conte sempre conosco!
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2. Funcionalidades necessárias às áreas
de gestão de pessoas para as atividades
relacionadas à Funpresp
Módulo Órgão - SiapeNet
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhar Solicitações por Servidor
Acompanhar Solicitações por Situação
Consultar Registro do RPC por Período
Consultar Registros do RPC por Servidor
Formulários
Registro de Adesões
Obtenção e envio de arquivos

3. Procedimentos de Adesão
A adesão ao Plano Executivo Federal (ExecPrev) pode ser realizada a
qualquer momento, a partir da posse e entrada em exercício do servidor.
O servidor pode aderir de forma voluntária:
• Por meio do Sigepe;
• Adesão Eletrônica;
• Por meio de um representante da Funpresp.

3.1 Por meio do SIGEPE
O servidor poderá acessar o Sigepe/Funcionalidade Previdência Complementar e Aderir ou preencher um requerimento de inscrição, em
papel, que pode ser obtido no portal da Funpresp (www.funpresp.com.
br) ou diretamente com a área de gestão de pessoas.
Se via Sigepe: o sistema abrirá o requerimento de inscrição, a partir
da análise da base de contribuição do servidor e da data de ingresso no
Serviço Público Federal do Poder Executivo. O requerimento poderá ser de
um Participante Ativo Normal ou de um Participante Ativo Alternativo.
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•

Se Participante Ativo Normal, o servidor deverá registrar sua opção
pela alíquota de contribuição (7,5%, 8% ou 8,5%) e pelo Regime
de Tributação (Progressivo ou Regressivo). Importante frisar que a
base de contribuição do Participante Ativo Normal é o salário de
participação e esse é obtido pela diferença entre o salário bruto do
servidor e o teto do INSS (R$ 5.645,80).

•

Se Participante Ativo Alternativo, deverá fazer as mesmas opções
acima, além de indicar um valor de Salário de Participação, que não
poderá ser inferior a 10 Unidades de Referência do Plano (URP) nem
superior à sua remuneraçao bruta (base de contribuição).

Se requerimento em papel e sem registro no Sigepe: o servidor
deverá entregar 3 (três) vias do requerimento de inscrição na área de gestão de pessoas.
•

Opção por incluir parcelas remuneratórias: o servidor poderá optar
por incluir, em sua base de contribuição, parcelas percebidas em
decorrência do local de trabalho, do exercício de cargos em comissão ou função de confiança:
○

Os Participantes (Ativo Normal e Ativo Alternativo) podem optar
no momento da adesão, pois esta opção consta do requerimento
de inscrição. Caso sua opção seja posterior a sua adesão, ele deverá acessar o Sigepe, no ícone
Previdência - campo “incluir
rubricas na base de cálculo”
marcar as rubricas pertinentes
e clicar em “gravar” (campo
localizado no final da tela da
área central). Em seguida, aparecerá uma janela informando
que a gravação foi relaizada
com sucesso.
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Atenção! O servidor que aderir como Participante Ativo Alternativo e optar por
incluir aquelas parcelas poderá vir a superar o valor do teto do INSS e, desta
forma, transitar para Ativo Normal. O sistema fará a transição automaticamente.

•

O servidor da área de gestão de pessoas, ao receber as 3 vias do
requerimento de inscrição, deverá:
○
○

Registrar/protocolar a data do recebimento do requerimento em todas as vias
Dar a seguinte destinação às vias recebidas: a via original deve ser
enviada para a Funpresp-Exe, uma via para o servidor (Participante) e
uma via a ser arquivada na pasta funcional do servidor.
Acompanhar Solicitações por Servidor

Se requerimento de adesão registrado no Sigepe: homologar a
adesão do servidor, por meio do SiapeNet, na funcionalidade Previdência
Complementar/Acompanhar solicitação por servidor. É necessário digitar os
dados do servidor, depois conferir os campos referentes à alíquota e do regime de tributação, registrar a data do protocolo e homologar.
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Acompanhar Solicitações por Servidor

Homologar Solicitações

Se entregue em papel, diretamente na área de gestão de
pessoas: homologar a adesão do servidor, por meio do SiapeNet, funcionalidade Previdência Complementar/Registro de Adesão. Deve-se digitar
os dados do servidor, registrar os campos referentes à alíquota, regime de
tributação e a data do protocolo e por último Registrar.
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Registro de Adesões

Registrar

Atenção! O prazo para homologação é até o fechamento da folha de pagamento,
conforme cronograma mensal disponível no Siape.
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3.2 Adesão Eletrônica
A Adesão Eletrônica é uma das modalidades de adesão voluntária e
é realizada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG), por meio do Sigepe.
Essa modalidade de adesão é destinada a um público específico de
servidores, por um prazo determinado. Dispensa a utilização/envio de
requerimento de inscrição e de qualquer procedimento operacional das
áreas de gestão de pessoas, uma vez que a adesão será homologada automaticamente pelo Planejamento.
Quando uma campanha de Adesão Eletrônica for lançada, o servidor, ao
acessar o Sigepe, receberá uma mensagem (pop up) que irá possibilitá-lo a
aderir ao Plano de Benefícios ExecPrev por meio da marcação da opção sim.
Veja, abaixo, a tela que será apresentada pelo Sigepe:
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Os servidores são devidamente comunicados da campanha, pelo MPDG, por mensagem eletrônica, enviada ao e-mail cadastrado no Siape.
Assim que a Fundação for comunicada pelo Planejamento das adesões realizadas, o servidor receberá mensagem eletrônica da Funpresp com algumas
Informações importantes. A mesma mensagem trará formulário para escolha
do regime de tributação.

3.3 Por meio de um representante da Funpresp
O servidor que desejar aderir ou que já tenha aderido e deseje contratar a
Parcela Adicional de Risco (PAR) deve ser orientado a demandar atendimento
com representante Funpresp.
Atenção! Tanto o Participante Ativo Normal quanto o Ativo Alternativo
podem contratar a PAR.

As adesões realizadas por um dos representantes da Funpresp, serão
homologadas pelo MPDG por meio de arquivo enviado pela Fundação,
observado o cronograma da folha de pagamento do Siape.
A relação dos representantes Funpresp encontra-se no portal www.
funpresp.com.br/representantes
Atenção! A adesão à Funpresp não implica em mudança de regime de
previdência. Ou seja, não impacta em qualquer alteração no regime
previdenciário do servidor público federal de cargo efetivo, com ingresso antes
de 04/02/2013.

Observação:
Migração de regime previdenciário:
A única hipótese de alteração de regime de previdência se dá quando
o servidor público federal, ingresso antes de 04/02/2013, opta pela Migração de Regime Previdenciário. O pedido de migração é realizado no
Sigepe, funcionalidade optar por vinculação ao RPC:
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Optar por Vinculação ao RPC

Optar

Importante! O processo de migração e o de adesão ao Plano de Benefícios
ExecPrev são processos distintos e independentes. A migração de regime é irretratável e irrevogável. A adesão é facultativa e o participante pode aderir/
cancelar/aderir quantas vezes desejar. (Mais detalhes sobre migração ver módulo 10 – Migração de Regime Previdenciário – prazo extinto em 29/07/2018
conforme lei 13328 de 29/07/2016 – Capítulo XIV).

4. Da Inscrição Automática
A incrição será realizada automaticamente, pelo Siape, com base no
que determina a Lei nº 12.618/2012, alterada pela Lei nº 13.183/2015, e
com base nas seguintes informações cadastrais:
• Data de ingresso no serviço público;
• Data de ingresso no órgão; e
• Data de ocupação do cargo.
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Atenção! Eventuais inconsistências cadastrais em uma das datas listadas poderão originar uma inscrição automática. O simples ajuste no cadastro no Siape não desfaz a inscrição automática. Será necessário o envio de mensagem
à Funpresp, via Fale Conosco (https://www.funpresp.com.br/fale-conosco), no
portal da Fundação, com a devida justificativa e solicitação de ajustes.

Essas inconsistências geram demanda para a Fundação e para as áreas
de gestão de pessoas, que deverão proceder aos acertos cadastrais no
Siape, além de realizar acertos na DIRF do servidor.

Importante! Não deve ser oferecido Requerimento de Inscrição nem o Termo de
Oferta do Plano – Ativo Normal para servidores com perfil de inscrição automática.

5. Alteração de Alíquota e/
ou Salário de Participação
As solicitações de alteração de percentual
de contribuição, salário de participação e escolha de Regime de Tributação poderão ser
feitas, pelo participante, por meio do Sigepe,
conforme telas a seguir:
•
•
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Alteração de alíquota, em abril de cada ano;
Alteração do salário de participação,
em abril e outubro de cada ano.

5.1 Alíquota
Acessar Previdência Complementar/Alterar percentual de contribuição.
Alterar Percentual de Contribuição

Alterar Percentual de Contribuição

Alterar
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5.2 Salário de Participação
Acessar Previdência Complementar/Alterar condição no Plano – Definir
ou Alterar o salário de participação:
Alterar Condição no plano

Deﬁnir Salário de Participação
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6. Opção por Regime de Tributação
6.1 Regime de Tributação
Acessar Previdência Complementar/Opção por Regime de Tributação:

Lembramos que todos os pedidos registrados no Sigepe irão gerar uma
“solicitação”, em nome do servidor. Além da homologação, a área de
gestão de pessoas poderá rejeitar ou estornar o registro realizado indevidamente, conforme o caso:
6.1.1 Rejeitar: nos casos em que o servidor não apresentar o requerimento em papel, em prazo definido pela área de gestão de pessoas:
SiapeNet/Previdência Complementar/Acompanhar solicitação por servidor/Rejeitar/Confirmar. Será necessário registrar uma justificativa para
esta ação:
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Rejeitar Solicitação

6.1.2 Estornar: nos casos em que forem identificados dados incorretos no momento do registro da homologação: SiapeNet/ Previdência
Complementar/Acompanhar solicitação por servidor/Estornar/Confirmar.
Também será necessário registrar uma justificativa para esta ação:
18

Estornar Operação
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7. Consulta de Dados da Previdência
Complementar – Siape
Os dados cadastrais relativos à adesão ao Plano de Benefícios ExecPrev
podem ser obtidos, via Siape, conforme tela abaixo:
Consultar Dados Funcionais
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8. Repasse de Contribuições Funpresp
Para viabilizar o repasse das contribuições devidas à Funpresp-Exe, são
disponibilizados mensalmente, no portal Siapenet, relatórios sobre a adesão dos servidores públicos ao Plano ExecPrev, observado o cronograma
da folha de pagamento.
O desconto das contribuições devidas pelos participantes à Funpresp-Exe correspondem às rubricas abaixo relacionadas:
a) 32740 FUNPRESP-CONTR. MENSAL NORMAL – desconto para participante Ativo Normal (contrapartida do patrocinador);
b) 32741 FUNPRESP-CONTR. MENSAL ALTERNATIVA – desconto para
participante Ativo Alternativo (sem contrapartida do patrocinador);
c) 32750 FUNPRESP-GRAT. NATALINA NORMAL – desconto em folha
da gratificação natalina do participante Ativo Normal (com contrapartida do patrocinador);
d) 32751 FUNPRESP-GRAT. NATALINA ALTERNATIVA – desconto em
folha da gratificação natalina do Participante Ativo Alternativo (sem
contrapartida do patrocinador) e,
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e) 32773 FUNPRESP CONTRIB. FACULTATIVA – desconto para participante Ativo Normal ou Alternativo que tenha solicitado a contribuição
facultativa mensal e/ou contratado a Parcela Adicional de Risco.
Atenção! As contribuições devidas pelos patrocinadores à Funpresp-Exe corresponderão às rubricas de que tratam as letras “a” e “c”.

8.1 Relatórios
As informações relativas aos valores de contribuição a serem repassadas à Fundação constam dos relatórios l.54120.AM, l.54120 BY e
l.54120CY, disponíveis na opção Obtenção e envio de Arquivos/Relatórios
da folha do módulo Órgão do portal Siapenet.
O Demonstrativo de Despesas de Pessoal (DDP) discrimina as contribuições dos Participantes Ativos Nomais e Ativos Alternativos.
Os relatórios AM/BY/CY trazem os totalizadores das rubricas do DDP.
Repasse das Contribuições
• Obter no Siapenet informações para repasse.
• Acessar a opção Obtenção e envio de arquivos
• Depois clicar em Relatório da folha
• Selecione órgão, UPAG, o tipo de folha e, logo após, clique em
download todos.
• Abrir o relatório AM para
identificar os valores dos
servidores e da patrocinadora a serem repassados
à Funpresp.
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No relatório CY, acima, no quadro:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR – o valor total a ser repassado refere-se à parte do participante e é igual ao total das rubricas
32740 e 32741.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATRONAL – o valor total a ser repassado refere-se à parte patronal (patrocinador) e é igual ao total da
rubrica 32740.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO NATALINA SERVIDOR
– o valor total a ser repassado refere-se à da parte do participante e é
igual ao total das rubricas 32750 e 32751.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO NATALINA PATRONAL
– o valor total a ser repassado refere-se à parte patronal (patrocinador)
e é igual ao total da rubrica 32750.
Atenção! Os valores mensais de contribuição, referentes aos participantes,
poderão, ainda, ser consultados no Demonstrativo de Despesas de Pessoal
(DDP), abaixo, com base nas rubricas 32740 e 32741. O mesmo se aplica às
rubricas de gratificação natalina, que são apresentadas nas folhas de pagamento de novembro e dezembro.
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Para as patrocinadoras que recolhem mais de uma UG, o relatório CY
já apresenta o total a ser repassado de todas as vinculadas.
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9. Como Repassar as Contribuições
Funpresp Recolhidas
O repasse das contribuições à Funpresp dar-se-à por meio de Ordem
bancária no SIAFI. O órgão ou entidade deve observar os seguintes códigos do referido:
CPR–SITUACAO ENC015–ENCARGOS SOCIAIS–PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO–FUNPRESP (ENCARGO PATRONAL); e
DOB032–RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA–FUNPRESP (DEDUÇÃO).
Os dados da Fundação para o crédito são:
CNPJ 17.312.597/0001-02
BANCO 001 – Banco do Brasil
AG 1607-1
Conta 6292-8

A Funpresp, mensalmente, executa a conferência/conciliação dos repasses das contribuições, parte participante e patrocinador, com base em
relatório enviado pelo SERPRO (Mapa Resumo), e identifica eventuais diferenças (a menor ou a maior).
Os valores recolhidos a maior serão devolvidos e os que forem descontados a menor serão cobrados.
As contribuições, parte participante e patrocinador, devem ser repassadas à Funpresp até o dia 10 do mês seguinte ao da competência. Se não
cumprido esse prazo, haverá aplicação dos acréscimos de mora previstos
para os tributos federais e o responsável pelo atraso estará sujeito às sanções penais e administrativas cabíveis, conforme previsto no art. 11 da Lei
n° 12.618, de 2012.
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10. Devolução de Contribuições
A devolução de contribuições dar-se-á por 3 (três) motivos:
1. Desistência – A ser solicitada pelo participante, observado o prazo
legal, por meio da Sala do Participante (área restrita), no site da
Funpresp;
2. Adesão indevida – Erro/Inconsistência no cadastro do Siape pode gerar uma adesão indevida e, neste caso, a área de gestão de
pessoas deverá enviar mensagem eletrônica, via Fale Conosco do
Portal da Fundação (https://www.funpresp.com.br/fale-conosco),
com justificativa e informação do devido acerto cadastral e solicitação de ajustes na Funpresp;
3. Eventual contribuição descontada do participante após o mês do
pedido de cancelamento do plano.
Atenção! A contribuição no mês do pedido do cancelamento é devida!

10.1.Procedimentos operacionais na Funpresp
A devolução de contribuições, para os participantes e para os patrocinadores, é realizada em lotes.
As devoluções de contribuições aos participantes são realizadas diretamente na conta indicada por eles, através de TED ou DOC.
As devoluções de contribuições aos patrocinadores são
realizadas por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da
União – GRU, cujo crédito poderá ser consultado no Siafi:
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Semestralmente, a Funpresp enviará aos patrocinadores, através de
ofício, a relação de todos os participantes que tiveram valores devolvidos
por competência.
Ao ser informada pela Funpresp acerca de valores a serem restituídos
ao servidor, a unidade pagadora do órgão ou entidade competente deverá retificar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF)
do servidor, a fim de que os valores restituídos deixem de constar como
rubricas dedutíveis para fins fiscais.
Atenção! Eventuais dúvidas sobre valores devolvidos aos patrocinadores podem ser sanados por meio do envio de mensagem eletrônica, via Fale Conosco do Portal da Fundação (https://www.funpresp.com.br/fale-conosco).
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11. Parceria com os patrocinadores
A Funpresp oferece aos patrocinadores capacitação para as equipes
de gestão de pessoas, de forma a possibilitar que os profissionais apresentem o Plano de Benefícios ExecPrev aos novos e antigos servidores.
Outras ações realizadas em parceria com os patrocinadores são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realização de palestras em posses, ambientação e cursos de capacitação;
Vídeo ou webconferências;
Montagem de estandes;
Participação em eventos institucionais;
Workshops e treinamentos;
Rodas de conversas para grupos menores de servidores;
Palestras;
Agendamento de consultoria individual ou em grupo pelos representantes da Funpresp.

Além dessas ações, outras podem ser realizadas em conjunto com
os patrocinadores. Por exemplo, a disponibilização de sala nas suas dependências, com objetivo de viabilizar o atendimento personalizado aos
servidores no ambiente de trabalho, em data/hora a serem negociados.
A Funpresp coloca à disposição dos patrocinadores/áreas de gestão
de pessoas/assessorias de comunicação, materiais de divulgação para as
ações conjuntas, tais como releases, folders, cartilhas e outros.
Para solicitar uma ação, basta entrar em contato com a área de Relacionamento Institucional da Funpresp através do e-mail institucional@
funpresp.com.br. A partir do contato, serão agendadas as ações de divulgação do plano de previdência do servidor.
Para facilitar o relacionamento entre Funpresp e patrocinadores, a
Fundação também disponibiliza a Sala do Patrocinador, no Portal da Entidade. Nesse espaço é possível encontrar comunicados, passo a passo de
procedimentos, formulários, dentre outras informações úteis.
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12. Situações de servidores oriundos de
outros órgãos
12.1.Servidores oriundos das esferas municipais e
estaduais
Os servidores oriundos das esferas municipais e estaduais que ingressaram após 04/02/2013 no serviço público federal, mesmo que não tenha
havido interstício, estão sujeitos à nova regra previdenciária, conforme
normas do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (ON
002/2015 – SEGEP/MPDG).
Os servidores nesta situação terão direito ao benefício especial previsto na
Lei nº 12.618/2012. O cálculo/simulação desse benefício é feito pelo RH no
momento da mudança de esfera, seguindo as orientações constantes na lei.

12.2 Servidores oriundos das Forças Armadas
A Orientação Normativa 02/2015 da SEGEP/MPDG trata também
dos militares das Forças Armadas que ingressaram no serviço público do
Executivo Federal após 04/02/2013. A ON esclarece que os militares estão sujeitos ao Regime de Previdência Complementar, porém, não terão
direito ao benefício especial indicado na Lei 12.618/2012. Será apenas
preservado o tempo trabalhado para efeitos de contagem do tempo para
a aposentadoria no serviço público.

12.3 Servidores oriundos dos Poderes Legislativo e
Judiciário
a) Se a primeira investidura do servidor público federal em cargo do
Legislativo, Judiciário ou Ministério Público da União ocorreu até 3 de
fevereiro de 2013, ou seja, antes da vigência do Regime de Previdênica Complementar (RPC), a entrada de novo cargo no Poder Executivo
Federalquando não implicará a sujeição obrigatória ao teto do INSS, preservando-se o direito às regras do Regime Próprio de Previdência Social.
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b) Se a primeira investidura do servidor público federal em cargo do Legislativo, Judiciário ou Ministério Público da União ocorreu a partir de 4 de
fevereiro de 2013, ou seja, quando o RPC já vigorada, o ingresso do novo
cargo no Poder Executivo Federal acarretará, necessariamente, a submissão ao teto do INSS.
(Nota Técnica SEI nº 17481/2017, da SEGEP/MPDG)
Síntese
• A adesão ao Plano Executivo Federal (ExecPrev) pode ser realizada a qualquer momento, a partir da posse e entrada em
exercício do servidor. O servidor pode aderir de forma voluntária:

•
•

•

○

Por meio do Sigepe;

○

Adesão Eletrônica;

○

Por meio de um representante da Funpresp.

Para adesões realizadas via SIGEPE, é necessária a homologação pelo servidor da área de gestão de pessoas.
No caso da adesão eletrônica, dispensa-se a utilização/envio de
requerimento de inscrição, bem como qualquer procedimento
operacional das áreas de gestão de pessoas, uma vez que a adesão será homologada automaticamente pelo Planejamento.
Quando o servidor desejar aderir com Parcela Adicional de
Risco (PAR), é necessário realizar a inscrição com um representante Funpresp.
○

•
•
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As adesões realizadas por um dos representantes da Funpresp serão
homologadas pelo Planejamento, por meio de arquivo enviado pela
Fundação.

A adesão à Funpresp não implica em mudança de regime de
previdência.
A única hipótese de alteração de regime de previdência se
dá quando o servidor público federal, ingresso antes de
04/02/2013, opta pela Migração de Regime Previdenciário.

•

○

O pedido de migração é realizado no Sigepe, funcionalidade Optar por vinculação ao RPC.

○

O processo de migração e o de adesão ao Plano de Benefícios ExecPrev são processos distintos e independentes.

A incrição será realizada automaticamente pelo Siape, com base
nas seguintes informações cadastrais: data de ingresso no serviço público; data de ingresso no órgão; e data de ocupação do
cargo.
○

•

As solicitações de alteração de percentual de contribuição
(alíquota), salário de participação ou Regime de Tributação poderão ser feitas, pelo participante, por meio do Sigepe.
○

•

•
•

Eventuais inconsistências cadastrais poderão originar uma inscrição automática. O simples ajuste no cadastro no Siape não
desfaz a inscrição automática, sendo necessário o envio de mensagem à Funpresp.

Todos os pedidos registrados no Sigepe irão gerar uma “solicitação”, em nome do servidor. Além da homologação, a área de
gestão de pessoas poderá rejeitar ou estornar o registro realizado
indevidamente, conforme o caso.

Para viabilizar o repasse das contribuições devidas à Funpresp-Exe, são disponibilizados mensalmente, no portal Siapenet,
relatórios sobre a adesão dos servidores públicos ao Plano ExecPrev, observado o cronograma da folha de pagamento.
O repasse das contribuições à Funpresp dar-se-à por meio de
ordem bancária no Siafi.
A devolução de contribuições dar-se-á por 3 (três) motivos: desistência, adesão indevida e eventual contribuição descontada
após o mês do pedido de cancelamento do plano.
○

As devoluções de contribuições aos participantes são realizadas
diretamente na conta indicada por eles, através de TED ou DOC.
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○

•
•
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As devoluções de contribuições aos patrocinadores são realizadas
por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU,
cujo crédito poderá ser consultado no Siafi.

A Funpresp oferece aos patrocinadores capacitação para as
equipes de Gestão de Pessoas.
É importante observar as datas de ingresso no serviço público
federal e averiguar situações específicas para determinar o regime previdenciário dos novos servidores.
○

Os servidores oriundos das esferas municipais e estaduais que
ingressaram após 04/02/2013 no serviço público federal, mesmo que não tenha havido interstício, estão sujeitos à nova regra
previdenciária. Os servidores nesta situação terão direito ao benefício especial.

○

Os militares que ingrassarem no serviço público do Executivo Federal estão sujeitos ao Regime de Previdência Complementar, porém
não terão direito ao benefício especial.

○

Se a primeira investidura do servidor público federal em cargo
do Legislativo, Judiciário ou Ministério Público da União ocorreu
até 3 de fevereiro de 2013, a assunção de novo cargo no Poder
Executivo Federal quando nesse poder já vigia o Regime de Previdência Complementar não implicará a sujeição obrigatória ao
novo regime.

○

Se a primeira investidura do servidor público federal em cargo do
Legislativo, Judiciário ou Ministério Público da União ocorreu a
partir de 4 de fevereiro de 2013, a assunção de cargo no Poder
Executivo Federal quando nesse poder já vigia o Regime de Previdência Complementar acarretará, necessariamente, a submissão
ao teto do INSS.
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