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De: rpcmanaus@pmm.am.gov.br
Assunto: Re: RES: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBL ICA DE EFPC - MUNICÍPIO DE MANAUS/AM
Data: Qua, Agosto 11, 2021 8:34 am
Para: "Richard - Fumpresc" <richard@fumpresc.com.br>

Prezado Sr. Richard, 

Informamos que, embora não tenha sido possível realizar estudos sobre o 
tema, em razão da exiguidade do prazo, os dados solicitados quanto à massa 
atual de servidores constam no Edital (item 9.2) e o percentual de 
contribuição definida está previsto em Lei (até 8,5%, à escolha do 
servidor - art. 15, § 2º, da Lei Municipal nº 2.759/2021). 

Espero ter saneado suas dúvidas. 

Att, 

Daniela Benayon 
Presidente CERPC 

> Boa tarde Daniela, 
> 
> Vc poderia encaminhar o estudo no município quanto à implantação de Plano 
> de 
> Previdência Complementar, principalmente quanto ao número de participantes 
> provável , faixa salarial e percentual de contribuição definido. 
> 
> Att, 
> 
> Richard Lopes 
> Diretor Administrativo Financeiro 
> FUMPRESC 
> 
> 
> -----Mensagem original----- 
> De: rpcmanaus@pmm.am.gov.br [mailto:rpcmanaus@pmm.am.gov.br] 
> Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 13:57 
> Para: rpcmanaus@pmm.am.gov.br 
> Cc: bbprevbrasil@bbprevidencia.com.br; geani.benites@capesesp.com.br; 
> superintendente@ceres.org.br; fellipe@curitibaprev.com.br; 
> regina.dias@df-previcom.df.gov.br; brunolopes@eletros.com.br; 
> leandro@eletros.com.br; pr@fachesf.com.br; helder.falcao@fachesf.com.br; 
> luiz.rodrigues@fapes.com.br; gilberto@forluz.org.br; 
> richard@fumpresc.com.br; sergio.scarpato@fbss.org.br; boing@fusesc.com.br; 
> cecille@fusesc.com.br; marcosdomakoski@fcopel.org.br; 
> homerobatista@funcorsan.com.br 
> Assunto: Re: PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBL ICA DE EFPC 
> - 
> MUNICÍPIO DE MANAUS/AM 
> 
>> 
> 
> Em tempo, segue OFÍCIO CIRCULAR. 
> 
> 
> 
>> Prezados, bom dia! 
>> 
>> 
>> Servimo-nos do presente para encaminhar o OFÍCIO CIRCULAR Nº 003/2021, 
>> da lavra da Comissão de Estudos para implementação do Regime de 
>> Previdência Complementar no Município de Manaus (CERPC), que trata de 
>> comunicado a respeito da publicação do Edital de Processo de Seleção 
> Pública de EFPC. 
>> 
>> Seguem anexos o Edital, o Cronograma e o comprovante de publicação no 
>> DOM. 
>> 
>> O link para envio de propostas é: 
>> https://rpc.manaus.am.gov.br/envio-propostas/ 
>> Observem as datas previstas no Cronograma. 
>> 
>> 
>> Respeitosamente, 
>> 
>> 
>> Daniela Benayon 
>> Presidente da CERPC 
> 
> 

Baixar como um arquivo
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