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Offcio n°. 001/2021 - Comissao de Selegao Maringa, 04 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito,

A Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, 

estabeleceu dentre as diversas exigencias, a obrigatoriedade da instituigao de regime de 

previdencia complementar para os novos servidores publicos ocupantes de cargos efetivos, 

que ingressarem no Municipio, nos termos do § 14, art. 40 do texto constitucional, como segue:

“Art. 40 (...)

§ 14. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
instituirao, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executive, regime 
de previdencia complementar para servidores publicos ocupantes de 
cargo efetivo, observado o limite maximo dos beneficios do Regime 
Gera! de Previdencia Social para o valor das aposentadorias e das 
pensdes em regime proprio de previdencia social, ressalvado o 
disposto no §16.”

Nesses termos, foi sancionada a Lei Complementar Municipal n° 

1.296, de 15 de setembro de 2021, que instituiu o regime de previdencia complementar, 

determinando que a partir da publicagao do convenio de adesao, a ser firmado com Entidade 

Fechada de Previdencia Complementar - EFPC, todos os novos servidores deverao se 

submeter ao limite do Regime Geral de Previdencia Social.

Com isso, solicito autorizagao para o inicio da execugao das medidas 

necessarias a oferta de piano de beneficios previdenciarios complementares aos servidores 

municipais, nos termos do § 15 do mesmo art. 40 da Constituigao Federal:

“Art. 40 (...)

§ 15. O regime de previdencia complementar de que trata o § 14 
oferecera piano de beneficios somente na modalidade contribuigao 
definida, observara o disposto no art. 202 e sera efetivado por 
intermedio de entidade fechada de previdencia complementar ou de 
entidade aberta de previdencia complementar. “

Como tal medida e novidade entre os Estados e Municipios 

brasileiros, a Subsecretaria do Regime de Previdencia Complementar, orgao do entao agora 

Ministerio do Trabalhoe Previdencia, publicou o Guia da Previdencia Complementar para
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Entes Federativos, que contempla de forma ampla os requisitos, atividades e criterios a serem 

observados pelos Entes.

O documento sugere uma analise inicial por parte do Municipio, que 

podera adotar uma de tres solugoes: criar sua propria entidade; criar urn piano exclusive em 

entidade ja existente; ou aderir a urn piano em entidade ja existente.

Quanto a escolha da forma de implementagao do regime, o Guia
(pag. 30) recomenda o seguinte:

“Frente a importancia do custeio para resguardar a poupanga 
previdenciaria, a recomendagao e que o Ente Federative, mesmo que 
possua porte para a criagao de entidade e ou de piano, avalie iniciar o 
seu processo por meio de um piano multipatrocinado, em um modelo 
em que a EFPC ja existente se configure como uma ‘incubadora’ na qual o 
Ente adquire conhecimento e escala para avaliar a permanencia na 
entidade/Plano e, posteriormente, avalie pela conveniencia de criar um 
piano proprio ou ate mesmo de sua entidade transferindo os recursos j£ 
acumulados."

No caso de Maringa, a opgao por aderir a um piano multipatrocinado 

em entidade ja existente e a mais viavel em termos financeiros e orgamentarios, alem de ser a 

mais celere, o que e relevante, uma vez que o prazo para a instituigao do regime de 

previdencia complementar e 11 de novembro de 2021, nos termos do disposto no § 6° do art. 9° 

da EC n° 103.

Assim, neste memento recomenda-se que o Municipio proceda a 

realizagao de processo seletivo para a escolha da entidade responsavel pela gestao do seu 

regime de previdencia complementar, assegurada a igualdade de condigoes a todos os 

concorrentes e a exigencia de qualificagao tecnica e economica, com a produgao de 

documentagao que contenha motivagao acerca dos parametros minimos do processo de 

escolha.

O mesmo Guia estabelece, no ANEXO 4.3 - Modelo de Proposta 

Tecnica do Processo Seletivo, os aspectos minimos a serem observados na escolha da 

Entidade, quais sejam motivagao acerca dos parametros minimos do processo de 

escolha, experiencia da entidade e caracteristica do piano.

No caso especifico do Municipio de Maringa, a Comissao de 

Selegao, designada para conduzir o processo de selegao da EFPC, atraves do Decreto n° 

1745, de 21 de setembro de 2021, publicado no DOM 3707 em 30/09/2021, elaborou a minuta
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do Edital de Selegao Publica, observando os aspectos minimos para a selegao, que serao 

fundamentados no relatorio final, conforme a orientapao do Guia da Secretaria de 

Previdencia e da Nota Tecnica n° 001/2021, da Associagao dos Membros dos Tribunals de 

Contas do Brasil - ATRICON, que no item 58 (pag. 14), orienta o seguinte quanto ao processo 

de selegao:

“58. Nao ha como se estabelecer o formato exato para a selegao, uma 
vez que a legislagao e silente neste aspecto. No entanto, o processo de 
escolha pode envolver os seguintes expedientes:
a) Publicagao de edital/termo para que as EFPC apresentem propostas 
especificando o objeto a ser contratado e o potencial de participantes 
a ingressar no piano e contendo a especificagao de requisitos tecnicos 
e economicos minimos a serem apresentados pelas Entidades;
b) Elaboragao de quadro comparativo das condigoes economicas das 
propostas, qualificagao tecnica e piano apresentados ao Ente;
c) Motivagao da escolha de determinada entidade em face das demais 
propostas apresentadas.”

Inform© ainda, que foi aberta dotagao inicial para cobertura das 

despesas administrativas em forma de antecipagao de contribuigao previdenciaria nao 

gerando onus para o Municipio com a implantagao do Regime de Previdencia Complementar.

Por fim, solicito o encaminhamento a Procuradoria Geral do 

Municipio para analise da minuta do Edital de Selegao Publica e emissao de parecer juridico, 

com posterior retorno a Comissao para demais providencias.

A Comissao de Selegao coloca-se a disposigao para dirimir 

quaisquer duvidas que se julgarem necessarias por meio do contato (44) 98845-6142.
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