Ofício Circular nº 15/2021
Goiânia, 14 de outubro de 2021.

Aos (Às) Chefes de Governo Municipal do Estado de Goiás
Aos (Ás) Vereadores (as) das Câmaras Municipais do Estado de Goiás

Assunto: Implementação do Regime de Previdência Complementar nos municípios –
Minuta de Projeto de Lei

Senhores (as),

A Emenda Constitucional nº 103/2019, de 12 de novembro de 2019, que
implementou a reforma da previdência e estabeleceu regras aplicáveis a todos entes
federados, marcou prazo (até o dia 13 de novembro deste ano – 2021) para que os
municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) instituíssem o
seu Regime de Previdência Complementar (RPC), na forma dos §§14 a 16 do art. 40 da
Constituição Federal de 1988.
Alerta-se que, caso não seja feita a implementação da previdência
complementar no prazo previsto, o município incorrerá em irregularidade impeditiva para
a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), emitido pela
Subsecretaria de Previdência do Ministério da Economia, e ficará impossibilitado de
receber transferências voluntárias da União e de realizar empréstimos e financiamentos
com a União.
A Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar do Ministério da
Economia publicou o Guia da Previdência Complementar para entes federativos 1, com
orientações que visam auxiliar a implantação do RPC nos entes. O guia apresenta,
inclusive, modelos de projeto de lei para a instituição do RPC e orientações sobre a
contratação da entidade de previdência.

1

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/maisinformacoes/arquivos/guia_5edc.pdf
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Segundo o referido guia, a vigência do RPC se dará a partir da aprovação
de lei municipal que instituir o regime, para os municípios que não possuem servidores
com remuneração acima do teto do RGPS, e a partir da publicação da autorização pela
Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) do convênio de
adesão do patrocinador (ente) com entidade fechada de previdência complementar, para
os municípios que possuem servidores com salários acima do teto do RGPS.
Nesse contexto, foi criado o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), por
meio de Decreto do Governador do Estado, para desenvolver estudos técnicos para
colaborar com a instituição do RPC nos municípios do Estado de Goiás. O GTI contou
com a participação de representantes de órgãos e instituições estaduais e municipais.
Ao final dos trabalhos do grupo, com base na minuta disponibilizada no
guia da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar do Ministério da
Economia, foi elaborada uma minuta de projeto de lei com adaptações para atendimento
das particularidades dos entes municipais.
Vale destacar o disposto no parágrafo único do art. 7º, transcrito a seguir:
Art. 7º O plano de benefícios, patrocinado pelo Município
XXXX, ofertado aos servidores vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Complementar de que trata o art. 1º desta Lei,
será oferecido por meio de convênio de adesão, por prazo
indeterminado, com entidade de previdência complementar,
escolhida em processo seletivo que atenda às seguintes
condições:
(...)
Parágrafo único. O Município XXX poderá firmar convênio de
adesão com a entidade de previdência complementar
escolhida pelo Estado de Goiás, em processo seletivo, e
ofertar o mesmo plano de benefícios escolhido por esse ente,
sendo dispensado de procedimentos a que se referem o caput
e o incisos I a IV deste artigo.
Assim, a minuta de projeto de lei, sugerida pelo GTI, traz disposições
quanto à possibilidade de o município realizar o convênio de adesão com a mesma
entidade escolhida pelo Estado mediante processo seletivo realizado pelo ente estadual,
ficando, desse modo, dispensado de realizar processo seletivo próprio.
Essa possibilidade disposta na minuta pode gerar economia de recursos
municipais no processo de escolha da entidade de previdência complementar e garantir
o acesso a melhores condições financeiras para os planos de benefícios ofertados aos
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participantes (servidores) e para o patrocinador (município) em razão do ganho escala,
no caso de adesão ao mesmo plano multipatrocinado escolhido pelo Estado.
Cumpre destacar que a minuta de projeto de lei, ora encaminhada para
conhecimento dos municípios, não possui caráter obrigatório, cabe aos entes municipais
realizarem estudos e análise técnica para que seja adotada a opção mais
economicamente viável, tanto para os servidores quanto para o ente municipal.
O envio do documento tem por objetivo auxiliar e orientar os municípios,
tendo em vista a complexidade do tema e o prazo para adequação à norma
constitucional. Logo, não será considerado como critério único para as fiscalizações que
venham a ser realizadas por este Tribunal (a motivação dos agentes públicos e o impacto
econômico-financeiro são os objetos de análise, cujo fundamento é o princípio da
motivação, que deve nortear os atos da administração pública).
Diante do exposto, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás (TCMGO) orienta aos Chefes de Governo e os (às) Vereadores (as) a tomarem
conhecimento da presente minuta de projeto de lei e que, no que couber, promovam as
medidas necessárias para a instituição do Regime de Previdência Complementar em seu
município, em atendimento ao disposto na EC nº 103/2019.

Atenciosamente,
JOAQUIM ALVES DE
CASTRO
NETO:15974103149

Assinado de forma digital por
JOAQUIM ALVES DE CASTRO
NETO:15974103149
Dados: 2021.10.14 17:04:00 -03'00'

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente
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