Servidores aderem à Funpresp-Exe e programam o futuro
Brasília, 02/10/2015 - Os servidores que ingressaram no serviço público federal após
04/02/2013 estão enquadrados nas novas regras de previdência. Isto significa que os novos
servidores estão com a aposentadoria limitada ao teto do INSS (R$4.663,75, em 2015). Para
assegurar uma aposentadoria compatível com os rendimentos do servidor, o Poder Executivo
Federal criou o ExecPrev, o plano de previdência complementar administrado pela Fundação
de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe).
A adesão ao Plano é opcional e pode ser feita a qualquer momento, mas quanto antes ocorrer,
mais cedo o futuro estará protegido. Além de complementar a aposentadoria, o participante
ainda usufrui de diversas vantagens, como a paridade do órgão na contribuição. Isto significa
que a cada real contribuído, a União também contribui com o mesmo valor. Portanto, caso a
contribuição seja de R$500 o Patrocinador repassa mais R$500 para o plano de benefícios,
totalizando a arrecadação em R$1.000 no mês. A contribuição é de 7,5%, 8% ou 8,5% sobre o
salário de participação. Este valor é calculado sobre a diferença da remuneração subtraindo o
valor do teto do INSS.
Também são vantagens para o participante a dedução de até 20,5% do Imposto de Renda e a
proteção em caso de invalidez ou morte. Além disso, a Funpresp-Exe não cobra taxa de
administração, que incide sobre o patrimônio acumulado. O regulamento prevê, neste
momento, apenas a cobrança da taxa de carregamento, que corresponde a 7% da contribuição
mensal. A Fundação não possui fins lucrativos, por isso destina toda a rentabilidade para os
participantes. Outro diferencial do plano, é que na Funpresp-Exe, os participantes podem fazer
parte da gestão, por meio de representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além do
Comitê de Assessoramento Técnico do Plano.
Ativo Alternativo – Os servidores que ingressaram antes de 04/02/2013 também podem fazer
adesão ao plano de benefícios da Funpresp-Exe, que poderão aderir ao plano como
Participante Ativo Alternativo e ainda se manter na condição do RPPS que adquiriu na data da
posse.
Esta modalidade equipara-se aos planos de previdência privada abertos disponíveis no
mercado, conhecidos como PGBL, porém com taxas muito menores se comparado com os
bancos e seguradoras. A contribuição é individual no valor mínimo de R$83,75. Além disso, o
servidor pode optar pela contratação da Parcela Adicional de Risco (PAR), garantindo, assim, a
cobertura de risco em caso de aposentadoria por invalidez e pensão por morte.
Para mais informações sobre os Planos, a Fundação disponibiliza o serviço “Funpresp vai até
você”. Os interessados podem agendar visita de um agente pelo e-mail
faleconosco@funpresp.com.br ou pela Central de Atendimento 0800 282 6794. O
atendimento ocorre no órgão, em horário comercial.
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