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MENSAGEM

Nº da mensagem 556095

Mês/Ano pagamento 07/2015

Situação Divulgado

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

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

Assunto Homologação de inscrição efetivadas pela FUNPRESP

Motivo Informar alteração na metodologia de homologação de inscrição efetivada pela FUNPRESP

Data de divulgação 17/07/2015

Data fim da divulgação 16/08/2015

Data/hora de cadastro 17/07/2015 11:50:33

DESTINATÁRIOS

Órgão Uorg

Todos Todas

TEXTO *

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

A partir desta folha de pagamento de julho/2015, a SEGEP alterou a metodologia para as inscrições efetivadas diretamente pela
Funpresp-Exe no Plano de Benefícios administrados pela Fundação:

1.    A Funpresp-Exe encaminhará à SEGEP, por intermédio de arquivo, sempre no dia de fechamento da folha de pagamento, os dados
do servidor e opções de adesão feitas diretamente com a FUNPRESP-Exe; em seguida encaminhará o documento físico por meio de
ofício às unidades de RH, o qual deve ser arquivado na pasta funcional do servidor (conforme Orientação Normativa nº 2, de 13 de abril de
2015).
2.    A SEGEP, por meio de apuração especial, dará carga do arquivo no SIAPE, evitando o retardamento do recolhimento da contribuição
previdenciária do servidor, como também da contribuição previdenciária da parte patronal, devida pelo órgão ou entidade no caso de
participante ativo normal, evitando prejuízo ao beneficiário pela morosidade do encaminhamento.
3.    A data de inscrição a ser considerada, nesse caso, será a que constar do registro de recebimento pelo protocolo da Funpresp-Exe,
conforme previsto no regulamento do plano de benefícios.

Ainda sobre o assunto, tem sido verificado que as unidades de recursos humanos de alguns órgãos e entidades do SIPEC não estão
homologando tempestivamente essas inscrições, e enquanto não houver a homologação da área de RH da inscrição efetuada pelo
servidor, não ocorre o recolhimento das contribuições previdenciárias à FUNPRESP-Exe, ocasionando prejuízo ao beneficiário.

Lembro que o procedimento da homologação deve ser rigorosamente observado pelos órgãos e entidades do SIPEC, 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 do gestor.

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

Cordialmente,

Secretaria de Gestão Pública
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