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RESPOSTA AO OFÍCIO COMISSÃO Nº003/2022 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2022 

À 

Comissão responsável pela Seleção pública de Entidade Fechada de Previdência 

Complementar do município de Belo Horizonte – Minas Gerais 

 

Prezados Senhores, 

 

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

SP-PREVCOM, Entidade Fechada de Previdência Complementar, domiciliada na cidade 

de São Paulo, no estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2.701 – 

Jardim Paulista, em atenção ao Ofício Comissão de Seleção Pública 001/2022 nº 

003/2022, datado de 13 de abril de 2022, apresenta o que segue em complemento e 

alteração à Proposta Técnica firmada em 16 de março de 2022. 

 

A. Inicialmente, reformamos nossa proposta constante no item 2.2 da Proposta, de 

forma a reduzir a Taxa de Carregamento de 5% para 3%, mantendo a Taxa de 

Administração em 1%, na forma que segue: 

 

Forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de 

administração e de carregamento, cobradas dos participantes sobre as 

contribuições e/ou saldo de conta. Os valores apresentados nesta proposta 

devem ser expressos em percentual ao ano, com duas casas decimais 

 

TAXA DE 
CARREGAMENTO (%) 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
(%) 

3% 1% 

 

B. A respeito da necessidade do Aporte Inicial informado no item 2.4 da Proposta, 

informamos ser necessária sua manutenção. Importante relembrar que o valor do 

aporte anual será devido enquanto as taxas de carregamento e de administração 

descontadas forem insuficientes para cobertura das despesas do plano. Assim, o 

aporte será dispensado na medida em que as taxas de carregamento e 

administração forem suficientes para a cobertura das despesas do Plano de Belo 
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Horizonte. Relembrando, a SP-PREVCOM constitui fundação sem finalidade 

lucrativa, focada em planos de previdência complementar para servidores. Todos 

os valores arrecadados mediante aporte e taxas são utilizados para a cobertura 

das despesas. Os custos da entidade são transparentes e auditados, e não há 

custos escondidos ou embutidos nos investimentos, conferindo total 

transparência, independência e tranquilidade às decisões internas da fundação. 

Consequentemente, o patrocinador e os servidores participantes dos planos 

sabem que as decisões a respeito de seu futuro são tomadas sem conflitos de 

interesses ou pressões de grupos econômicos. 

 
 

São Paulo, 14 de março de 2022 
 

  
 
 
 
 

KARINA MARÇON SPECHOTO LEITE 
Diretora de Seguridade 

SP-PREVCOM 
Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios – ARPB 
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