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Despacho  

Autor: Dep. João Batista

Modifica o Caput do art. 9º do PLC n.º 6/2020 – Mens. nº 17/2020 que Institui o Regime de Previdência
Complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo, membros dos órgãos que menciona e
militares do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

     “Art. 9º A alíquota de contribuição do patrocinador será, no máximo, igual à contribuição individual do
participante para o regime, respeitada, em qualquer hipótese, o mínimo de 4% (quatro por cento) e máximo
de 14 % (quatorze por cento).

 

            (...)”

 

JUSTIFICATIVA

A alíquota máxima de 7,5% a ser aportada pelo patrocinador, Estado, não possibilita resultados positivos ao
final de 35 anos de contribuição, com as taxas impostas pelo administrador do plano, carregamento e
administração.

A taxa de carregamento reduz o valor aportado mensalmente e a taxa de administração reduz o valor
mensalmente que está sendo aplicada sobre o capital acumulado, desta forma o seu valor mensal subtraído
aumenta, conforme o capital cresce, impossibilitando que ao final do período os valores aportados
nominalmente sejam superiores ao valor capitalizado, caso não haja uma média de rendimento elevado
durante o período de 35 anos de contribuição e mais 15 ou 20 anos de resgate. Ou seja, em 20 anos o
servidor irá receber menos do que aportado em 35 anos devido à aplicação das taxas.

Portanto o percentual de alíquota máximo aportado pelo patrocinador deve ser suficiente para obter
resultados positivos ao final do período estimado de contribuição, 35 anos, desta forma a alíquota em sendo
igual ao previsto para ser adotado, 14%, possibilita ao servidor obter reservas suficientes ao final da vida
laboral, sem que este seja altamente dependente do resultado das aplicações no mercado financeiro.
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Nessa toada, apresento a presente emenda e conto com os Nobres Pares desta Casa de Leis pela sua
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Junho de 2020

 

João Batista
Deputado Estadual
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