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PREFE!TURA  MUN!C)PAL D EANGELiNA

Angelina, 26 de outubro de 2021

Oficio ne 78 /2021 

limo. Sr.

ALICIO ANTONIO HANG

DD. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Angelina 

Estado de Santa Catarina

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo do presente para encaminhar o 

incluso projeto de lei que FIXA NOVO PERCENTUAL PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Prezado Senhor,

Atenciosamente,

Roseli Anderle

Prefeita Municipal
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PREFE ITURA  MUNICIPAL D EANGELINA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE

EXCELENTÍSSIM OS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANGELINA

de Vossa Excelência e desta Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que FIXA 

NOVO PERCENTUAL PARA A TAXA DE ADM)N)STRAÇÃO PARA O REGIME 

PRÓPRtO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", com
o seguinte pronunciamento:

Cuida a presente proposição de matéria atinente a fixação de novo 
percentua! para taxa de administração do Regime Próprio de Previdência Sociat 
Municipa!, administrado pe!o !nstituto de Previdência Socia! dos Servidores 
Púbücos do Município de Angeüna - ANGEPREV, em face ao determinado peta 
Portaria n° 19.451/2020, que segue anexa para conhecimento de Vossas 
Exceiências.

A referida Portaria "a!tera o art. 15 da Portaria MPS n° 402, de 10 de 
dezembro de 2008, e o art. 51 da Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de 
2018, para dispor sobre a taxa de administração para o custeio das despesas 
correntes e de capita! necessárias à organização e ao funcionamento do órgão 
ou entidade gestora dos Regimes Próprios de Previdência Socia) - RPPS e dá

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI n°( i  ix /2021

A Prefeita do Município de Angeüna, vem submeter à consideração
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outras providências. (Processo n° 10133.100638/2020-40)", e foi editada peta 
Secretaria de Previdência Socia!.

Anotamos que ta! questão será observada para a concessão do 
Certificado de Regu!aridade Previdenciária - CRP, a partir de 01/01/2022, razão 
peta quat deve ser atentamente observada peta Administração Municipat.

Como é de conhecimento púbtico, a fatta do CRP acarreta a 
impossibitidade do recebimento de convênios federais e estaduais, o que trará 
prejuízo a toda cotetividade do Município de Angetina.

tei apresentado, creio que a proposta será bem recebida por essa emérita Casa 
e, contando com o apoio de Vossas Excetências, ao enviar a presente 
Mensagem, aproveito para soticitar, na forma da Lei Orgânica do Município de 
Angetina, a apreciação deste Projeto de Lei, renovando expressões de mais atta 
estima e apreço.
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Petos motivos expostos, diante da manifesta tegatidade do projeto de

Angetina, 26 de outubro de 2021.

ROSEL! ANDERLE
Prefeita de Angeüna
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PROJETO DE LE! N° D l ? )  /2021

FtXA NOVO PERCENTUAL PARA A TAXA 
DE ADMtNtSTRAÇÃO PARA O REG)ME 
PRÓPRtO DE PREVtDÊNCtA SOCtAL, E DÁ 
OUTRAS PROVtDENCtAS.

A Prefeita Municipa! de Angeüna, no uso de suas 
atribuições !egais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a 
Câmara Municipa! de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" O art. 63 da Lei n° 818/2000 passa a vigorar nos seguintes
termos:

1Art. 63 ioda e qua/quer co/î r/ÒL//çáo vert/da para o Peg/me 
Própr/o de Prev/dê/ic/a Soc/a/ Mun/c/pa/, adm/n/strado pe/o 
/nst/tuto de Prev/dênc/a Soc/a/ dos Se/v/dores Púb//cos do 
Mun/c/p/o de /\nge//na - /\NGEPPEV deverá ser L/̂ /7/zada apenas 
para o pagamento de aposentador/as e pensões por morte, 
ressa/vada a ut/7/zação dos recursos para a taxa de 
adm/n/stração.
§ taxa de adm/n/stração será dest/nada exc/us/vamente ao 
custe/o das despesas co/irentes e de cap/ta/ necessár/as à 
organ/zação e ao tunc/onamento do /4MGEPPEV, /nc/us/ve para a 
conservação de seu patr/món/o.
§ 2° taxa de adm/n/stração será de 3,6% (três /nte/ros e se/s 
déc/mos por cenfo) do somatór/o da remuneração de contr/òu/ção 
de todos os serv/dores at/vos v/ncu/ados ao Peg/me Própr/o de 
Prev/dênc/a Soc/a/ Mun/c/pa/ apurado no exerc/c/o t/nance/ro
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§ 3° O percentua/ f/xado no § 2° deste art/go poderá ser e/eyado a 
20% a ma/s, para.
/ - obtenção e manutenção de ce/í/f/cação /nst/tuc/ona/ no ãmb/to 
do Programa de Cert/t/cação /nst/tuc/ona/ e Modern/zação da 
Gestão dos Reg/mes Própnos de Prey/dênc/a Soc/a/ da L/n/ão, 
dos Estados, do D/stnto Federa/ e dos Mun/c/p/os - Pró-Gestáo 
RPPS, /nst/tu/do pe/a Portar/a MPS n° 785, de 74 de ma/o de 
2075, podendo os recursos ser û /7/zados, entre outros, com 
gastos re/ac/onados a.
a) preparação para a aud/tona de cert/f/cação;
b) e/aboração e execução do p/ano de traba/bo para /mp/antaçáo 
do Pró-Gestão RPPS;
c) cumpr/mento das ações prey/stas no programa, /nc/us/Ve 
agu/s/ção de /nsumos mater/a/s e tecno/óg/cos necessár/os,
d) aud/tona de cerf/f/cação, proced/mentos per/ód/cos de 
autoaya/zação e aud/tona de supe/v/sáo, e
ej processo de renovação ou de a/teração do n/ye/ de cert/V/cação; 
// - atend/mento dos regu/s/tos m/n/mos re/at/yos á cerf//7caçáo 
para nomeação e permanénc/a de d/r/gentes do órgão ou 
ent/dade gestora do RPPS, do responsáye/ pe/a gestão dos 
recursos e dos membros dos conse/bos e do com/té de 
/nvest/mentos, con/órme prey/sto no /nc/so // do art. 8°-8 da Le/ n° 
9.777, de 7998, e regu/ação espec///ca, contemp/ando, entre 
outros, gastos re/ac/onados a.*
a) preparação, obtenção e renovação da cerf/7/cação, e
b) capac/tação e atua//zação dos gestores e membros dos 
conse/bos e com/tê.
§ 4° Ma yenf/caçáo do //m/te percentua/ de/Zn/do no § 2° deste 
art/go, não serão computadas as despesas decorrentes das 
ap//cações de recursos em at/yos Z/nance/ros con/orme 
estabe/ec/do pe/o Conse/bo Monetáno Mac/ona/.
§ 5° F/ca o Reg/me Própno de Prey/dênc/a Soc/a/ Mun/c/pa/, 
adm/n/strado pe/o ^/VGEPREV, autor/zado a const/tu/r rese/va 
com as sobras do custe/o das despesas do exerc/c/o, cu/os 
ya/ores serão ut///zados para os /yns a gue se dest/na a taxa de 
adm/n/stração.
§ 6° F/ca autonzada a ret/ersão dos sa/dos remanescentes dos
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de cada exerc/c/o, para pagamento dos óenef/c/os do RPPS, 
med/anfe pré y/a aprovação do Cor?se//?o /\drr7/r?/sfraf/vo.
§ 7° âxa de adm/n/síração deverá ser adm/n/strada em confas 
bancár/as e coníáóe/s d/sf/nías dos recursos deŝ /nados ao 
pagamenfo dos bene/zc/os.
§ 8° O descumpr/menfo dos cr/Yér/os //xados r/eŝ e art/go 
con/zgurará uí/7/zação /ndev/da dos recursos."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubticação, revogadas 
as disposições em contrário, e opera seus efeitos a partir de 01/01/2022.

Angeüna, 26 de outubro de 2.021.

ROSEL! ANDERLE 
Prefeita de Angeüna
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ESTADO DE SANTA CATARtNA 
PREFEITURA MUN!C!PAL DE ANGELiNA
!NST!TUTO DE PREV!DÊNC!A SOC!AL DOS SERV!DO RES PÚ BUC O S DO 
MUN)C!PtO DE ANGELiNA - ANGEPREV

Angeüna, 19 de outubro de 2.021.

Ofício n° 29/2021
Ref.: Projeto de Lei - Taxa de Administração ANGEPREV

Exma. Sra. ROSELt ANDERLE 
Prefeita Municipa!
Angeüna - SC

Sra. Prefeita,

Vimos, submeter á consideração de Vossa Excetência o Projeto de Lei que 
F!XA NOVO PERCENTUAL PARA A TAXA DE ADM!N!STRAÇÃO PARA O REG!ME 

PRÓPRtO DE PREV!DÉNC!A SOCiAL, E DÁ OUTRAS PROV!DENC!AS".

Cuida a presente proposição de matéria atinente a fixação de novo 
percentua! para taxa de administração do Regime Próprio de Previdência Socia! Municipa), 
administrado peto tnstituto de Previdência Socia) dos Servidores Púbticos do Município de 
Angetina - ANGEPREV, em face ao determinado peta Portaria n° 19.451/2020, que segue 
anexa para conhecimento de Vossa Excetência.

A referida Portaria 'attera o art. 15 da Portaria MPS n° 402, de 10 de 
dezembro de 2008, e o art. 51 da Portaria MF n° 4C4, de 19 de novembro de 2018. para dispor 
sobre a taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capita) necessárias 
á organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - RPPS e dá outras providências. (Processo n° 10133.100638/2020-40)", 
e foi editada peta Secretaria de Previdência Sociat.

Anotamos que tat questão será observada para a concessão do Certificado 
de Regutaridade Previdenciária - CRP, a partir de 01/01/2022, razão peta quat deve ser 
atentamente observada peta Administração Municipa!.

Atenciosamente,

Diretora-Executiva do ANGEPREV



ESTADO DE SANTA CATARiNA 
PREFEtTURA MUN!C)PAL DE ANGEÜNA
)NST!TUTO DE PREV!DÊNC!A SOCtAL DOS SERVtDORES PÚ BUC O S DO 
MUN!C!P)0 DE ANGEÜNA - ANGEPREV

Ciente e recebido emQr?_/10/2021.

Roseü Anderte 
Prefeita Municipa!
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DtÁRtO O FUdAL DA U]\!ÃO
Pubticado em: 19/08/2020 j Edição: 159 ] Seção. 1 I Página: 23 

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria EspeciaL de Previdência e Trabaího

PORTARtA N ° 19.451. DE 18 DE AGOSTO DE 2020

Aitera o art. 15 da Portaria MPS n ° 402. de 10 de dezembro de 
2008. e o art. 51 da Portaria MF n° 464. de 19 de novembro de 
2018, para dispor sobre a taxa de administração para o custeio 
das despesas correntes e de capitai necessárias à organizaçao 
e ao funcionamento do órgào ou entidade gestora dos Regimes 
Próprios de Previdência Sociai - RPPS e dá outras providencias. 
(Processo n° 10133.100638/2020-40).

0 SECRETARiO ESPECtAL DE PREVtDÉNCiA E TRABALHO DO M!N)STER!0 DA ECONONltA. no 
uso das atribuições que Lhe conferem a aiínea *a" do inciso !t do art. 71 e o art. 180 do Anexo I ao Decreto n° 
9.745, de 08 de abrii de 2019. e o inciso VH do art. 1° da Portaria ME n° 117, de 26 de março de 2019. e tendo 
em vista o disposto no inciso X!) do art. 167 da Constituição Federai, no § 9 ° do art. 9 ° da Emenda 
Constitucionai n° 103. de 12 de novembro de 2019. no inciso )t do art. 9 ° da Lei n" 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, resoive:

Art. 1° A Portaria N1PS n ° 402. de 10 de dezembro de *2008. passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 15. A Taxa de Administração para o custeio das despesas correntes e de capitai necessárias 
a organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora do RPPS. inciusive para conservação de 
seu patrimônio, deverá observar o disposto na iei do ente federativo e os seguintes parâmetros:

1 - financiamento, exciusivamente por meio de aiíquota de contribuição inciuída no piano de 
custeio definido na avaiiação atuariai do RPPS da seguinte forma:

a) apuração, na avaiiação atuariat. da aiíquota de cobertura do custo normai dos benefícios de 
aposentadorias e pensões por morte, na forma dos arts. 13. 44 e 47 da Portaria MF n° 464. de 18 de 
novembro de 2018;

b) adição à aiíquota de cobertura do custo normai. a que se refere a aiínea "a*, de percentuai 
destinado ao custeio da Taxa de Administração, observados os iimites previstos no inciso t) do caput. na 
forma do § 1" do art. 51 da Portaria MF n ° 464, de 2018;

c) definição, no piano de custeio proposto na avaiiação atuariai. das aiíquotas de contribuição do 
ente federativo e dos segurados do RPPS. suficientes para cobertura do custo normai e da Taxa de 
Administração, de que tratam as aiíneas "a" e "b". na forma do inciso ) do art. 48 da Portaria MF n ° 464. de
2018;

d) impiementação. em iei do ente federativo, das aiíquotas de contribuição do ente federativo e 
dos segurados do RPPS que contempiem os custos de que trata a aiínea "c". na forma do art. 49 da Portaria 
M Fn"464. de 2018:

e) dest'nação ao percentuai da Taxa de Administraçao à Reserva Administrativa prevista no 
inciso it! do caput. após a arrecadação e repasse das aiíquotas de contribuição õe que trata a aiínea "d" ao 
órgão ou entidade gestora do RPPS;

tl - iimitação dos gastos com as despesas custeadas peia Taxa de Administração, aos seguintes 
percentuais anuais máximos, conforme definido na iei do ente federativo, apitcados sobre o somatório da 
remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vincuiados ao RPPS. apurado no exercício 
financeiro anterior, ressaivado o disposto no § 12:

1/4
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a) de até 2.0% (dois inteiros por cento) para os RPPS dos Estados e Distrito Federai ciassificados 
no grupo Porte Especiai do indicador de Situaçáo Previdenciária dos RPPS - !SP-RPPS. de que trata o 
inciso V do art. 30 desta Portaria:

b) de até 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) para os RPPS dos Municípios 
ciassificados no grupo Grande Porte do )SP-RPPS:

c) de até 3.0% (trés inteiros por cento) para os RPPS dos Municípios ciassificados no grupo 
Médio Porte do )SP-RPPS:

d) de até 3.6% (três inteiros e seis décimos por cento) para os RPPS dos Municípios ciassificados 
no grupo Pequeno Porte do tSP-RPPS:

I!) - manutenção dos recursos reiativos á Taxa de Administração, obrigatoriamente, por meio da 
Reserva Administrativa de que trata o § 3" do art. 51 da Portaria MF n" 464. de 2018. que:

a) deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados 
ao pagamento dos benefícios:

b) será constituída peios recursos de que trata o inciso I do caput. peias sobras de custeio 
administrativo apuradas ao finai de cada exercício e dos rendimentos mensais por eies auferidos:

c) poderá ser objeto, na totaiidade ou em parte, de reversão para pagamento dos benefícios do 
RPPS, desde que autorizada na iegisiação do RPPS e aprovada peio conseiho deliberativo, vedada a 
devoiução dos recursos ao ente federativo:

tV - utiiização dos recursos da Reserva Administrativa, desde que náo prejudique as finaiidades 
de que trata o caput. somente para:

a) aquisição, construção, reforma ou meihorias de imóveis destinados a uso próprio do órgão ou 
entidade gestora nas atividades de administração, gerenciamento e operacionaiização do RPPS:

b) reforma ou meihorias de bens vincuLados ao RPPS e destinados a investimentos, desde que 
seja garantido o retorno dos vaiores empregados, mediante verificação por meio de anáiise de viabiiidade 
econòmico-financeira:

V - recomposição ao RPPS. peio ente federativo, dos vaiores dos recursos da Reserva 
Administrativa utiiizados para fins diversos do previsto neste artigo ou excedentes ao percentuai. da Taxa 
de Administração inserido no piano de custeio do RPPS na forma da aiínea "c" do inciso !. conforme os 
iimites de que trata o inciso !). sem prejuízo de adoção de medidas para ressarcimento por parte dos 
responsáveis peia utiiização indevida dos recursos previdenciários: e

V) - vedação de utiiização dos bens de que trata a aiínea "a" do inciso !V do caput para 
investimento ou uso por outro orgão púbiico ou particuiar em atividades assistenciais ou quaisquer outros 
fins náo previstos no caput. exceto se remunerada com encargos aderentes á meta atuariai do RPPS.

§ 2 ° Eventuais despesas com prestaçáo de serviços reiativos a assessoria ou consuitoria. 
independentemente da nomenciatura utiiizada na sua definição, deverão observar os seguintes requisitos, 
sem prejuízo de outras exigências previstas na iegisiação do ente federativo ou estabeiecidas peio 
Conseiho Deiiberativo:

! - os serviços prestados deverão ter por escopo atividades que contribuam para a meihoria da 
gestão, dos processos e dos controies. sendo vedada a substituição das atividades decisórias da diretoria 
executiva e dos demais órgãos estatutários do órgão ou entidade gestora do RPPS:

)) - o vaior contratuai nao poderá ser estabeiecido. de forma direta ou indireta, como parceia. 
fração ou percentuai do iimite da Taxa de Administração de que trata o inciso ) do caput deste artigo ou 
como percentuai de receitas ou ingressos de recursos futuros: e

!!! - em quaiquer hipótese, os dispéndios efetivamente reaiizados não poderão ser superiores a 
50% (cinqüenta por cento) dos iimites de gastos anuais de que trata o inciso t! do caput. considerados sem 
os acréscimos de que trata o § 5°.

§ 3 ° (Revogado)
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5 4 ° (Revogado)

§ 5° A tei do ente federativo poderá autorizar que a Taxa de Administraçao prevista no inciso t! 
do caput. desde que financiada na forma do inciso ) do caput. destinada ao atendimento das despesas de 
que trata o § 6 ° e embasada na avaLiação atuaria), do RPPS, na forma do disposto no art. 51 da Portaria MF 
n ° 464, de 2018. seja eLevada em 20% (vinte por cento), ficando os Limites aLterados para:

) - 2.4% (dois inteiros e quatro décimos por cento). 2.88% (dois inteiros e oitenta e oito 
centésimos por cento). 3.6% (trés inteiros e seis décimos por cento) ou 4.32% (quatro inteiros e trinta e dois 
centésimos por cento), respectivamente, se adotados peLa Lei do ente federativo os percentuais anuais 
máximos previstos nas aLíneas "a*, "b". "c" e "d" do inciso )) do caput; ou

)t - o percentuat correspondente á apLicação da eLevaçáo de que trata o caput sobre o 
percentuaL adotado na Lei do ente federativo, se inferior aos percentuais máximos previstos nas aLtneas "a", 
"b". "c" e "d" do inciso )t do caput.

§ 6 ° Os recursos adicionais decorrentes da eLevaçáo de que trata o § 5° deverão ser destinados 
excLusivamente para o custeio de despesas administrativas reLacionadas a:

t - obtenção e manutenção de certificação institucionaL no âmbito do Programa de Certificação 
institucionaL e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência SociaL da União, dos Estados, 
do Distrito FederaL e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS. instituído peLa Portaria MPS n" 185. de 14 de maio 
de 2015. podendo os recursos ser utiLizados. entre outros, com gastos reLacionados a:

a) preparação para a auditoria de certificação;

b) eLaboraçáo e execução do pLano de trabaLho para impLantação do Pro-Gestáo RPPS;

c) cumprimento das ações previstas no programa. incLusive aquisição de insumos materiais e 
tecnoLógicos necessários:

d) auditoria de certificação, procedimentos periódicos de autoavaLiaçáo e auditoria de
supervisão; e

e) processo de renovação ou de aLteração do níveL de certificação;

I) - atendimento dos requisitos mínimos reLativos á certificação para nomeação e permanência 
de dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS. do responsáveL peLa gestão dos recursos e dos 
membros dos conseLhos deLiberativo e fiscaL e do Çomitè de investimentos, conforme previsto no inciso )t 
do art. 8°-B da Lei n" 9.717. de 1998. e reguLação específica, contempLando. entre outros, gastos 
reLacionados a:

a) preparação, obtenção e renovação da certificação; e

b) capacitação e atuatização dos gestores e membros dos conseLLtos e comité.

§ 7° A eLevaçáo da Taxa de Administração de que trata o § 5° observará os seguintes
parâmetros;

I - deverá ser apLicada a partir do início do exercício subsequente ao da pubLicaçáo da Lei de que 
trata o caput do § 5°. condicionada á prévia formaLização da adesão ao Pró-Gestão - RPPS:

)) - deixará de ser apLicada se. no prazo de dois anos, contado a partir da data prevista no inciso 
). o RPPS náo obtiver a certificação institucionaL em um dos níveis de aderência estabeLecidos no Pró- 
Gestão RPPS;

H) - voLtará a ser apLicada. no exercício subsequente áqueLe em que o RPPS vier a obter a 
certificação institucionaL. se esta se der após o prazo de que trata o inciso )).

§ 8 ° A definição dos Limites da Taxa de Administração de que trata o inciso )) do caput deverá 
observar a cLassificação nos grupos de porte do )SP-RPPS pubLicado no penúLtimo exercício anterior ao 
exercício no quaL esse Limite será apLicado.

§ 9 ° Aos RPPS náo cLassificados nos grupos de porte do )SP-RPPS, de que trata o inciso )) do 
caput. peLo náo envio de demonstrativos obrigatórios, seráo apLicados os Limites dos RPPS cLassificados no 
grupo "Médio Porte".
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§ 10. As despesas originadas petas apticações dos recursos do RPPS em ativos financeiros. 
incLusive as decorrentes dos tributos incidentes sobre os seus rendimentos, deverão ser suportadas petas 
receitas geradas petas respectivas apLicações, assegurada a transparência de sua rentabilidade tíquida.

§ 11. O financiamento da Taxa de Administração deverá observar o previsto no inciso I do caput. 
sendo vedada a instituição de atíquota de contribuição segregada daqueta destinada à cobertura do custo 
normat dos benefícios, ou de aportes preestabetecidos, não inctuídos no ptano de custeio definido na 
avatiaçáo atuariat do RPPS.

§ 12. Náo serão considerados, para fins do inciso V do caput. como excesso ao timite anuat de 
gastos de que trata o inciso !t do caput, os reatizados com os recursos da Reserva Administrativa, 
decorrentes das sobras de custeio administrativo e dos rendimentos mensais auferidos." (NR)

Art. 2 ° A Portaria MF n ° 464, de 19 de novembro de 2018. passa a vigorar com a seguinte
redação:

' Art. 51.

§ 2 ° A forma de financiamento do custo administrativo do RPPS será por meio da Taxa de 
Administração prevista no art. 15 da Portaria MPS n ° 402. de 10 de dezembro de 2008, a ser somada às 
atíquotas de cobertura do custo normat dos benefícios do RPPS e inctuida no ptano de custeio definido na 
avatiação atuariat do RPPS na forma do § 1°.

§ 4" A destinação dos satdos remanescentes dos recursos destinados á Reserva Administrativa, 
apurados ao finat de cada exercício, deverá observar o disposto no art. 15 da Portaria MPS n ° 402. de 
2008." (NR)

Art. 3' O atendimento do timite para as despesas com consuttoria. de que trata o inciso ))) do § 2* 
do art. 15 da Portaria MPS n* 402. de 10 de dezembro de 2008. será exigido para os contratos firmados 
após a data da pubticação desta Portaria, observando-se. em retaçáo aos firmados anteriormente, o prazo 
até 31 de dezembro de 2021 para adequação.

Parágrafo único. Aptica-se o previsto no inciso V do caput do art. 15 da Portaria MPS n ° 402. de 
2008. em caso de descumprimento do previsto neste artigo.

Art. 4 ° Os entes federativos deverão adotar os procedimentos administrativos, atuariais, tegais e 
orçamentários necessários pare cumprimento do disposto nesta Portaria e apticaçáo dos novos timites e 
base de cátcuto da Taxa de Administração, fixados no inciso I) do caput do art. 15 da Portaria MPS n° 402. 
de 2008, que serão apticados a partir do primeiro dia do exercício subsequente a sua aprovação.

Parágrafo único. As adequações de que trata o caput deverão ser imptementadas até 31 de 
dezembro de 2021.

Art. 5° Aptica-se o previsto nos §§ 5 ° a 7° do art. **5 da Portaria MPS n ° 402, de 2008, aos RPPS 
que já tenham obtido certificação institucionat no âmbito do Pró-Gestão RPPS ou aderido ao programa em 
data anterior à da pubticação desta Portaria.

Art. 6 ° Revoga-se o § 3 ° do art. 15 da Porcaria MPS n ° 402, de 2008

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor em 1° de setembro de 2020.
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