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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Modifica o inciso I do artigo 14 do projeto de lei complementar nº 6/2020, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Artigo 14º....”

I  Estado de Mato Grosso, por meio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas, das Universidades, do Ministério Público e da Defensoria Pública e os demais entes da
Federação, suas autarquias e fundações, mediante prévia autorização do Conselho Deliberativo de
Previdência do Estado de Mato Grosso, por maioria absoluta, e desde que firmem convênio de adesão
e venham a aderir ao plano de benefícios previdenciários complementares administrado pela entidade
de previdência criada por esta Lei.

JUSTIFICATIVA

A razão para que ainda muitos Estados e Municípios não tenham instituídos suas próprias entidades
fechadas de previdência complementar (EFPC) para seus servidores, é o número de novos servidores ser
insuficiente para sustentar o custo de manutenção da mencionada entidade. O desafio de se implementar
EFPC nesses entes torna-se ainda maior quando levamos em conta o fato de parte significativa dos
servidores estaduais e municipais possuírem carreiras estruturadas com salários inferiores ao teto do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A implantação de EFPC nos entes federados ganha urgência ainda maior quando se leva em conta a
diversidade de fatores que afeta a sustentabilidade dos RPPS, tais como os desequilíbrios históricos desses
regimes (sobretudo no período anterior a 1998), a manutenção de algumas regras especiais de benefícios e
o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira.

Nesse contexto, com o intuito de diminuir os custos e viabilizar a existência de previdência complementar
para os Municípios, propõe-se a alteração, de forma a permitir que a Entidade criada pelo Estado administre
planos de benefícios de caráter previdenciário, patrocinados Municípios que instituam os correspondentes
Regimes de Previdência Complementar

Desta feita, os Municípios Mato-Grossenses caso adiram ao Plano de Plano de Previdência Complementar
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gerido pelo Estado poderão economizar com a gestão de sua própria entidade.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Junho de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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