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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC 

EDITAL Nº 001/2022 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  

À 

Comissão responsável pela Seleção Pública de EFPC 

Ref.: Ofício Comissão de Seleção Pública 001/2022 nº 11/2022 

Prezado Senhor Gleison, 

Em atenção ao Ofício em referência, a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da 

Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP informa que, tendo por base estimativas efetuadas por 

esta Entidade, que consideraram a quantidade de servidores efetivos e respectiva remuneração 

média informados no Edital, um Plano exclusivo com ingresso inicial de 100 participantes com 16 

adesões mensais, apresentaria viabilidade em aproximadamente sete anos, aplicando-se taxa de 

carregamento de 2,8% sobre todas as contribuições e requereria aporte inicial de cerca de 

quinhentos mil reais. 

É importante frisar que a simulação do projeto é sensível a todas as variáveis consideradas e pode 

ser alterada com redução de taxas e aportes e/ou antecipação de viabilidade do plano caso ocorram, 

por exemplo, alteração do número de participantes que ingressarem no plano (expectativa de 

concursos públicos nos próximos anos) ou no Salário de Participação que para apresentação da 

proposta foram estimados por esta Entidade. 

Cabe ainda ressaltar que a implantação de Plano exclusivo depende de avaliação e aprovação prévia 

da PREVIC, por meio da apresentação de um estudo de viabilidade, o qual deverá ser elaborado com 

base em parâmetros específicos da massa esperada de participantes a serem informados pela 

Prefeitura. 

Cumpre destacar que caso essa Comissão opte pela implantação de plano exclusivo junto a 

CAPESESP o estudo atuarial será realizado sem nenhum ônus para a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Finalizando, informo que a equipe técnica da Entidade está à inteira disposição da Comissão de 

Seleção Pública para discutir o aqui exposto e efetivar em bases formais os estudos necessários ao 

atendimento das necessidades da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2022. 

 

João Paulo dos Reis Neto 

Diretor-Presidente 
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