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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO INTRODUTÓRIA 

   

   
Art. 1º - Este Regulamento disciplina o Plano de 
Benefícios II – Plano Misto, instituído na 
modalidade de Plano de contribuição variável.  

  

   
 
 
 

Parágrafo único: Este Plano não admite o ingresso de 
novos participantes, a partir da data de aprovação da 
alteração regulamentar pela PREVIC. 

Incluído. 
Motivo: 
Fechamento do ingresso de novos 
participantes.  
Adequação à Nota Técnica nº 
2665/2017/PREVIC 

   
CAPÍTULO II 
DO PLANO E SUA FINALIDADE 

  

   
Art. 2º- O presente Regulamento tem por objetivo 
disciplinar as disposições específicas ao Plano de 
Benefícios denominado Plano de Benefícios II – 
Plano Misto, patrocinado pela ASCAR – 
Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, 
e pela Fundação Assistencial e Previdenciária da 
Extensão Rural no Rio Grande do Sul, e 
estabelecer os direitos e obrigações específicos 
para os Patrocinadores, Participantes e Assistidos 
do Plano. 

  

   
Art. 3º - No decorrer do texto o Plano de   
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Benefícios II – Plano Misto, será tratado apenas 
como “Plano Misto” e os Patrocinadores ASCAR e 
Fundação Assistencial e Previdenciária da 
Extensão Rural no Rio Grande do Sul como 
“Patrocinadores”. 
 
   
Art. 4º - O Plano Misto será administrado pela 
Fundação, e oferecido aos empregados dos 
Patrocinadores que tenham assinado Convênio de 
Adesão e/ou Termo de Adesão.  

  

   
Parágrafo único - Para os efeitos do disposto neste 
Regulamento, consideram-se empregados dos 
Patrocinadores àqueles que têm contrato de 
trabalho vigente.  

  

   
CAPÍTULO III 
DAS DEFINIÇÕES 

  

   
Art. 5º - Neste Regulamento, a menos que o 
contexto indique claramente outro sentido, as 
expressões, palavras, abreviações ou siglas 
constantes dos itens I a XXX deste artigo, terão os 
significados de suas respectivas definições, 
entendendo-se que os termos no masculino 
incluirão o feminino e os singulares incluirão o 
plural. 

  

   
I- Assistidos: São os Participantes ou seus 
Beneficiários em gozo de benefício de prestação 
continuada. 

  

   
II- Atuário: É a pessoa física ou jurídica contratada 
pela Fundação com o propósito de conduzir 
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avaliações atuariais e prestar, quando necessário, 
serviços de consultoria atuarial e correlatos. O 
atuário contratado deverá ser uma pessoa física que 
seja membro do Instituto Brasileiro de Atuária ou 
uma pessoa jurídica que tenha em seu quadro de 
profissionais, no mínimo, um membro do mesmo 
Instituto.   
   
III- Beneficiário: É o Beneficiário do Participante e 
do Assistido conforme definido no Art. 10 deste 
Regulamento, enquanto atender as condições nele 
previstas. 

  

   
IV- Benefícios: Corresponderão aos pagamentos 
devidos aos Participantes e aos Beneficiários por 
este Plano de Benefícios nas modalidades: 
benefício de renda programada (aposentadoria) e 
de benefícios de renda não programável (Pensão 
por Morte, Pecúlio por Morte, Aposentadoria por 
Invalidez, Auxílio Doença e Auxílio Reclusão). 

  

   
V- Benefício Pleno: Corresponde ao Benefício 
concedido ao Participante que cumprir todas as 
carências de acesso ao Benefício de Aposentadoria 
Programada.  

  

   
VI- Conta Coletiva de Benefícios Concedidos 
(CCBC): É a conta mutualista onde é creditado o 
saldo da CIP, observado o artigo 60, na Data de 
Início do Benefício. É a conta na qual serão 
debitados os Benefícios de Aposentadoria 
Programada vitalícia, mesmo que oriundos de 
resultados superavitários.  

  

   
VII- Conta de Cobertura dos Benefícios de Risco 
(CCBR): É a conta onde são creditadas as 

 
 

 



 9

contribuições dos Patrocinadores e 
autopatrocinados destinados a suprir parte dos 
recursos necessários para o pagamento dos 
benefícios de risco e no caso de morte ou invalidez 
de Participante. O saldo da CIP atenderá as 
disposições do art. 60 deste Regulamento.  

 
 
 
 
 
 

   
VIII- Conta de Oscilação de Riscos (COR): É a 
conta onde são creditadas as parcelas da CIV, não 
reversíveis aos Participantes, nos casos de 
desligamento do Plano, mediante opção pelo 
Instituto do Resgate ou Portabilidade, e dos saldos 
remanescentes dos Participantes e Assistidos 
falecidos que não possuem Beneficiários. A conta 
suprirá eventual insuficiência do Plano. 

  

   
IX- Conta Individual Própria (CIP): É a conta do 
Participante onde serão creditadas suas 
contribuições pessoais, após descontadas a 
contribuição administrativa, capitalizadas por meio 
da variação da cota patrimonial do Plano. 

  

   
X- Conta Individual Própria Receptora (CIP 
Receptora): É a conta do Participante onde será 
creditada a Reserva Matemática decorrente de 
portabilidade do Plano de Benefícios Originário, 
ressalvado o disposto no artigo 60. 

  

   
XI- Conta Individual Vinculada (CIV): É a conta 
do Participante onde será creditada a parcela da 
contribuição do Patrocinador, após descontada a 
contribuição destinada ao benefício de risco e a 
contribuição administrativa realizada em nome do 
Participante. 

   

   
XII- Data Efetiva: É a data em que ocorrerá a    
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liquidação de todos os compromissos previstos no 
Termo de Migração. 
   
XIII- Data de Início do Benefício: Corresponde a 
data a partir da qual serão devidos os Benefícios 
previstos no Capítulo VIII deste Regulamento, uma 
vez atingidas as condições de elegibilidade para 
gozo do mesmo. 

  

   
XIV- Data do Cálculo: corresponde ao último dia 
do mês em que ocorrer a data de autorização do 
processo de migração, momento em que os 
cálculos serão posicionados visando mensurar os 
direitos e obrigações em face do processo de 
migração. 

  

   
XV- Fundação: Entende-se por Fundação a 
Entidade Fechada de Previdência Complementar 
denominada Fundação Assistencial e 
Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande 
do Sul, administradora e executora de Plano de 
Benefícios patrocinados pela ASCAR e pela 
própria Fundação aos seus empregados. 

  

   
XVI- Fundo Garantidor do Plano (FGP): É o ativo 
total do Plano menos os fundos, o exigível 
contingencial e o exigível operacional. Representa 
o valor real que dá cobertura aos compromissos do 
Plano. Esse valor é constituído pelas contribuições 
dos Participantes, dos Patrocinadores e acrescidos 
das respectivas rentabilidades dos investimentos do 
Plano. 

  

   
XVII- INPC: É o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor publicado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
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XVIII- Participante: É a pessoa física que ingressar 
neste Plano de Benefícios e que mantiver essa 
qualidade nos termos deste Regulamento.  

  

   
XIX- Perda parcial da remuneração: É a perda da 
remuneração por motivo de doença ou acidente do 
trabalho. 

  

   
XX- Perda total da remuneração: É a perda total da 
remuneração pela cessação do vínculo 
empregatício com o Patrocinador ou entrar em 
licença sem remuneração. 

  

   
XXI- Plano de Benefício Definido I (PBD-I): 
Plano em extinção que vigora desde 24 de março 
de 1981, objeto de regulamento próprio, instituído 
na modalidade de benefício definido. 

  

   
XXII- Plano de Benefícios II – Plano Misto: Plano 
de Contribuição Variável compreendido pelo 
conjunto de benefícios e os institutos previstos 
neste Regulamento, com as alterações que lhe 
foram introduzidas. 

  

   
XXIII- Plano de Contribuição Variável: Plano 
cujos Benefícios programados apresentam a 
conjugação das características das modalidades de 
contribuição definida na fase de acumulação e de 
benefício definido na fase de recebimento do 
benefício. 
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XXIV- Plano de Benefícios Prever: É o Plano de 
Benefícios, administrado pela Fundação, na 
modalidade de Contribuição Definida no qual os 
Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios II 
– Plano Misto poderão ingressar por meio de 
processo de migração eventualmente aberto pela 
Fundação. 

  

   
XXV- Rentabilidade Líquida da cota: Corresponde 
ao retorno dos investimentos, descontadas as suas 
despesas.  

  

   
XXVI- Salário Básico: é a retribuição pecuniária 
inicial de cada classe.  

  

   
XXVII- Salário de Participação (SP): Corresponde 
ao total das parcelas da remuneração do 
Participante, pagas pelos Patrocinadores e que são 
objeto de desconto para a Previdência Social, 
independentemente do teto de contribuição, exceto 
todas àquelas decorrentes de pagamento de 
diferenças.  O 13° salário é um salário de 
participação isolado. O Salário Participação do 
Participante que não tem vínculo empregatício com 
os Patrocinadores será o equivalente ao seu último 
Salário de Participação, corrigido anualmente, no 
mês de novembro, pelo INPC ou outro índice que 
vier a substituí-lo. 

  

   
XXVIII- Término do Vínculo: É a data da rescisão 
do contrato de trabalho do Participante com o 
Patrocinador. 

  

   
XXIX- Transformação do Saldo de Conta: É a 
operação matemática pela qual o saldo da CIP, 
após a operação descrita no artigo 60, será 
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transformado em um benefício mensal, com 
duração e valores pré-determinados.   
   
XXX- Unidade de Referência (UR): É o parâmetro 
monetário mínimo para pagamento de benefícios 
de forma continuada. 

  

   
CAPÍTULO IV 
DOS MEMBROS 

  

   
Art. 6º - São membros integrantes do Plano Misto: 
I – Patrocinadores; 
II – Participantes 
a) Ativos 
b) Assistidos 
III - Beneficiários  

  

   
Art. 7º - Consideram-se Patrocinadores deste Plano 
a ASCAR e a Fundação, referidas no artigo 2º 
deste Regulamento. 

  

   
Art. 8º - Consideram-se Participantes ativos os 
empregados dos Patrocinadores que ingressarem 
neste Plano de Benefícios, inclusive os 
autopatrocinados.   

  

   
Art. 9º - Consideram-se Assistidos os Participantes 
em gozo de benefício de prestação continuada. 

  

   
Art. 10 - Consideram-se Beneficiários do 
Participante os dependentes reconhecidos pela 
Previdência Social, quais sejam: a) cônjuge; b) 
companheiro(a); c) filhos e enteados solteiros 
menores de 21 (vinte e um) anos e não 
emancipados; d)  filhos e enteados inválidos, desde 
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que a invalidez tenha ocorrido antes da perda da 
qualidade de dependente pela Previdência Social; 
e) os filhos e enteados solteiros até o aniversário de 
24 (vinte e quatro) anos desde que estejam 
cursando regularmente curso superior em 
estabelecimento reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 
   
 
CAPÍTULO V 
DA INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO 

  

   
Art. 11 - Considera-se inscrito no Plano, para 
efeitos deste Regulamento, em relação: 

  

   
I- Aos Patrocinadores: a celebração do Convênio 
de Adesão por parte do Patrocinador ASCAR e 
Termo de Adesão por parte do Patrocinador 
Fundação Assistencial e Previdenciária da 
Extensão Rural no Rio Grande do Sul com a 
aprovação pelo Conselho Deliberativo da 
Fundação e órgão regulador e fiscalizador. 

  

   
II- Ao Participante: o pedido de ingresso deverá ser 
efetuado, mediante manifestação formal de vontade 
por meio de formulário próprio a ser fornecido pela 
Fundação, devidamente instruído com os 
documentos por ela exigidos. 

  

   
III- Ao Beneficiário: a qualificação nos termos 
deste Regulamento, conforme disposto no artigo 
10. 

  

   
Art. 12 - A inscrição no Plano Misto, como   
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Participante ou Beneficiário, é condição essencial à 
obtenção de qualquer Benefício, prestação ou 
vantagem oferecida por este Plano de Benefícios. 
   
§1º- As inscrições vigorarão a partir do mês 
seguinte àquele em que tenham sido recebidos os 
respectivos pedidos na Fundação.  

  

   
§2º - O deferimento da inscrição será comunicado 
ao interessado, por meio de remessa do certificado 
de Participante da Fundação e de outros 
documentos, contendo itens que atendam o 
disposto na legislação vigente. 

  

   
§3º- O Participante atestará o recebimento dos 
documentos citados no parágrafo anterior. 

  

   
§4º - A Fundação deverá indeferir inscrições neste 
Plano de Benefícios de pessoas não detentoras de 
vínculo empregatício com um dos Patrocinadores, 
assim como deverá indeferir a inscrição de 
Beneficiários não elencados no art. 10 deste 
Regulamento. 

  

   
§5º - O empregado que se inscrever neste Plano de 
Benefícios após decorridos 12 (doze) meses da 
data da admissão no Patrocinador, não fará jus aos 
benefícios de  Aposentadoria por Invalidez e 
Pensão por Morte, mesmo que receba benefícios 
equivalentes da Previdência  Social, sem ter 
cumprido 60 (sessenta) meses de carência na 
Fundação, ressalvados os casos de Aposentadoria 
por Invalidez e Pensão por Morte decorrentes de 
acidente,  reconhecido pela Previdência Social. 
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§6º- Os formulários, para pedido de inscrição como 
Participante obedecerão ao que dispuser a 
legislação e as normas regulamentares próprias.  

  

   
§7º- Para a inscrição de Beneficiário, deverá ser 
encaminhado à secretaria da Fundação formulário 
próprio por ela fornecido, devidamente preenchido 
e assinado.  

  

   
§8º- Na ausência de Beneficiários mencionados no 
artigo 10 deste Regulamento o Participante poderá 
indicar formalmente, através de formulário próprio 
fornecido pela Fundação, Beneficiários para o 
recebimento do Benefício de Pecúlio por Morte. 

   

   
§9º- A inscrição de novos Beneficiários após o 
falecimento de Participante ou Assistido será 
admitida desde que respeitadas às condições 
previstas no artigo 10, mediante reconhecimento 
prévio, ainda, desta condição de beneficiário 
perante o regime da Previdência Social. Para a 
inscrição de novo Beneficiário deverá ser 
encaminhado à secretaria da Fundação formulário 
próprio por ela fornecido, devidamente preenchido 
e assinado, acompanhado dos documentos 
comprobatórios exigidos neste regulamento. 

  

   
Art.13- O Participante deverá comunicar à 
Fundação, os fatos que alterarem as declarações 
prestadas no ato de sua inscrição.  

  

   
Art.14- A Fundação se reserva o direito de solicitar 
quaisquer outros documentos julgados necessários, 
ou efetuar inspeções julgadas convenientes, para 
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efeito da constatação de declarações prestadas.  
   
Art. 15- Ao Participante que sofrer perda parcial ou 
total da remuneração recebida, sem que haja o 
Término do Vínculo, poderá optar pelo Instituto do 
autopatrocínio, mantendo o valor de seu Salário de 
Participação, anterior à referida perda, desde que 
concorde em assumir as Contribuições de 
Participante e de Patrocinador, inclusive as 
destinadas ao custeio das despesas administrativas. 

  

   
Art. 16- A opção pelo Instituto do autopatrocínio 
de que trata o artigo 15, deverá ser formulada pelo 
Participante, por meio do termo de opção a ser 
apresentando, por escrito, à Fundação, no prazo de 
30 (trinta) dias contados a partir da data de 
recebimento do extrato de que trata o Capítulo XII. 

  

   
§1º- Em qualquer caso, os pagamentos serão 
devidos a partir da perda total ou parcial da 
remuneração recebida, de modo a não haver 
descontinuidade nas contas respectivas. 

  

   
§2º- No caso de optar por manter as contribuições 
ao Plano, será levado em consideração o último 
Salário de Participação, corrigido anualmente, no 
mês de novembro, pelo INPC ou outro índice que 
vier a substituí-lo, para assegurar a percepção dos 
Benefícios nos níveis correspondentes à 
remuneração anterior.  
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Art. 17 – Os Participantes que tenham sido 
desligados da Fundação por requerimento próprio 
ou em função do atraso de 3 (três) contribuições 
consecutivas, mesmo sem ter se desvinculado do 
Patrocinador, terão sua inscrição no Plano 
encerrada. 

Art. 17 – Os Participantes, mesmo sem ter se 
desvinculado do Patrocinador, que tenham sido 
desligados da Fundação,  por requerimento próprio ou  em  
função  do inadimplemento de  3  (três)  contribuições, 
inclusive aquelas destinadas ao custeio das despesas 
administrativas, quando for o caso, terão sua inscrição 
no Plano encerrada. 

Alterado.  
Motivo: 
Excluída a palavra consecutivas e 
melhorada a redação.  

   
§1º- A ocorrência do desligamento do Plano de 
Benefícios conforme previsto no Caput deste artigo 
dependerá do envio de correspondência pela 
Fundação atestando a inadimplência havida, a qual 
concederá o prazo de 30 (trinta dias), contados do 
recebimento da comunicação, para a regularização 
dos atrasos e uma vez não atendido; proceder-se-á 
ao efetivo desligamento do Plano de Benefícios. 

  

   
§2º- Decorrido o prazo que trata o § anterior sem 
que o Participante tenha regularizado a 
inadimplência poderá o mesmo reinserir-se no 
plano mediante o recolhimento das contribuições 
atrasadas corrigidas pelo valor da cota patrimonial 
do Plano. 

  

   
§3º- Caso o Participante tenha se desvinculado do 
Plano por requerimento próprio e queira readquirir 
novamente sua condição de Participante, o mesmo 
passará a ter uma nova inscrição no Plano, sendo 
que os valores vertidos na inscrição anterior só 
serão passíveis de resgate. 

  

   
§4º - Nos casos em que o Participante tiver sua 
inscrição encerrada pelos motivos expostos no 
Caput e quiser retomar a condição de Participante, 
serão verificadas as condições de ingresso, situação 
em que será constituída uma nova adesão cuja 
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carência para os benefícios de risco será de 60 
(sessenta) meses. 
   
§5º- Os valores vertidos pelo Participante durante a 
inscrição que fora encerrada, conforme descrito no 
parágrafo §3º permanecerão vinculados a esta 
inscrição, sem a entrada de novas contribuições 
sendo rentabilizada pelo valor da cota patrimonial 
do Plano.  Tais valores serão revertidos ao 
Participante por ocasião da sua rescisão de contrato 
de trabalho com o Patrocinador. 
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CAPÍTULO VI 
DAS CONTRIBUIÇÕES 

  

   
 

Art. 18- Os Benefícios do Plano Misto serão 
custeados por meio de: 

  

   
I - contribuições dos Participantes;   
   
II - contribuições dos Patrocinadores;   
   
III - produto dos investimentos;   
   
IV - doações, subvenções, legados e outras receitas 
de qualquer natureza. 

  

  
 

 

Art. 19 - Das contribuições dos Participantes:   
   
I- Contribuição Normal Básica: o Participante 
contribuirá, mensalmente, para o Fundo Garantidor 
do Plano, em seu próprio nome, com um percentual 
por ele escolhido, incidente sobre seu Salário de 
Participação, sendo o mínimo igual a 3,5% (três 
vírgula cinco por cento) e o máximo de 15% 
(quinze por cento). 

  

   
II- Contribuição Normal Adicional: o Participante 
poderá efetuar até 2 (duas) contribuições 
esporádicas no ano para o Fundo Garantidor do 
Plano, em seu próprio nome, sem contrapartida do 
Patrocinador. 

  

   
III- Contribuição Extraordinária: contribuição a ser 
paga pelo Participante em caso de insuficiência de 
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reserva (déficit) para custeio dos benefícios do 
Plano de acordo com as Leis Complementares 108 
e 109/2001. 
   
Art. 20- O percentual de contribuição normal 
básica será fixado pelo Participante no mês de 
ingresso na Fundação, que irá vigorar a partir desse 
mês, sendo facultada a alteração nos meses de 
junho e dezembro de cada ano, que passará a 
vigorar no semestre seguinte. 

  

   
Parágrafo único: Não havendo comunicação do 
Participante para alteração será mantido o 
percentual em vigor. 

  

   
Art. 21- O recolhimento do valor da contribuição 
normal básica do Participante será efetuado 
mediante desconto regular na folha de salários dos 
Patrocinadores ou débito em conta corrente do 
Participante. Em qualquer dos casos essa 
contribuição será repassada à Fundação até o 5º 
(quinto) dia útil do mês seguinte a que 
corresponder. 

  

   
Parágrafo único: Nos casos de Participantes 
autopatrocinados e licença sem remuneração as 
contribuições serão efetuadas por meio de boleto 
bancário, ou mediante débito em conta corrente até 
o último dia útil do mês subsequente a que 
corresponder. 
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Art. 22- No caso de não serem descontadas do 
Participante ou do Assistido, nem serem debitadas 
em conta corrente, as contribuições ou outras 
importâncias consignadas, o interessado ficará 
obrigado a recolhê-las diretamente à Fundação ou 
por meio de estabelecimento bancário por esta 
indicado, até o último dia útil do mês subsequente 
a que corresponderem.   

  

   
Art. 23 - A contribuição normal básica do 
Participante será creditada e acumulada na sua CIP, 
e contabilizada em cotas, pelo valor da cota do mês 
de competência a que corresponde. No caso de 
inobservância do prazo estabelecido nos artigos 21 
e 22, será corrigida de acordo com a rentabilidade 
líquida da cota patrimonial do Plano, observado o 
disposto no artigo 17.   

Art. 23 - A contribuição normal básica do Participante será 
creditada e acumulada na sua CIP, e contabilizada em 
cotas, pelo valor da cota do mês de competência a que 
corresponde. No caso de inobservância no prazo 
definido, será cobrada multa de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor em atraso, acrescido de juros de 6% ao 
ano e corrigido pelo INPC do mês anterior. 

Alterado. 
Motivo:  
Corrigir o indexador, pois no caso de 
uma cota negativa a dívida do 
Participante poderá reduzir. 
 
  

   
Parágrafo único: Da contribuição normal básica 
dos Participantes será descontada a contribuição 
destinada ao custeio das despesas administrativas. 

  

   
Art. 24- A contribuição do Participante cessará 
automaticamente na primeira das seguintes 
ocorrências:  

 
 

 

   
I- exclusão do Plano em razão do disposto no 
artigo 17 deste Regulamento.   

  

   
II- quando ocorrer o seu falecimento;   
   
III- recebimento de um dos benefícios previstos 
neste Regulamento; 

  

   
IV- quando se afastar por doença/acidente;     
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V- quando se afastar por auxílio-reclusão;   
   
VI- quando ocorrer o Término do Vínculo com o 
Patrocinador por qualquer razão, ressalvada a 
hipótese de o Participante optar pelo Instituto do 
autopatrocínio e permanecer no Plano de 
Benefícios na condição de autopatrocinado. 

  

   
Parágrafo Único - O Participante, quando entrar em  
gozo de Benefício de Auxílio Doença ou Auxílio-
Reclusão, poderá optar por fazer contribuições 
adicionais conforme descrito no artigo 19, II. 

§1º - O Participante, quando entrar em gozo de Benefício 
de Auxílio Doença ou Auxílio-Reclusão, poderá optar por 
fazer contribuições adicionais conforme descrito no artigo 
19, II. 

Alterado.  
Motivo:  
Adequar numeração. 

   
 §2º - É facultado ao Participante em gozo de Licença 

não remunerada no Patrocinador, optar pela 
suspensão do recolhimento das contribuições ao Plano 
de Benefícios pelo período de vigência da licença.  
  

Incluído.  
Motivo:  
Contemplar os casos de Licença sem 
Remuneração que não optaram pelo 
Autopatrocínio.  
 

   
 §3º - O Participante que optar pela suspensão de que 

trata o parágrafo anterior, não terá cobertura dos 
benefícios previsto no Capítulo VIII deste 
Regulamento, enquanto perdurar o período de licença.  

Incluído.  
Motivo:  
Contemplar os casos de Licença sem 
Remuneração que não optaram pelo 
Autopatrocínio.  
 

   
 §4º - A extinção da licença não remunerada implicará 

na recondução normal do recolhimento das 
contribuições a este Plano de Benefícios. 

Incluído.  
Motivo:  
Contemplar os casos de Licença sem 
Remuneração que não optaram pelo 
Autopatrocínio.  

   
 §5º - A opção de que trata o parágrafo 2º  deste Artigo Incluído.  
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deverá ser feita, em formulário próprio, no prazo de 
até 30 (trinta) dias a contar do afastamento da licença 
não remunerada.  

Motivo:  
Contemplar os casos de Licença sem 
Remuneração que não optaram pelo 
Autopatrocínio.  

   
 §6º - Decorrido o prazo que trata o parágrafo anterior, 

sem que o Participante tenha se manifestado, será 
presumida a opção pelo Autopatrocínio previsto no 
Artigo 71 deste Regulamento.  

Incluído.  
Motivo:  
Contemplar os casos de Licença sem 
Remuneração que não optaram pelo 
Autopatrocínio.  

   
Art. 25- Havendo contribuição do Participante, os 
Patrocinadores contribuirão, mensalmente, de 
forma paritária, a título de contribuição normal, 
para o Fundo Garantidor do Plano, com o valor a 
ser determinado conforme estabelecido no plano de 
custeio e adstrito ao Convênio de Adesão e/ou 
Termo de Adesão entre Patrocinador e Fundação, 
que será revisto com periodicidade mínima anual, e 
com aprovação pelo Conselho Deliberativo. 

  

   
Parágrafo Único: Nos casos de insuficiência de 
reserva (déficit) para custeio dos benefícios deste 
Plano serão aplicados os dispositivos previstos na 
Lei Complementar 108 e 109/2001. 

  

   
Art. 26- As despesas necessárias à administração 
da Fundação relativas a este Plano de Benefícios 
serão custeadas paritariamente pelos 
Patrocinadores e pelos Participantes e Assistidos, 
de acordo com o determinado no Plano de Custeio, 
e desde que observados os limites da legislação 
vigente. 

  

   
§1º- O valor da contribuição do Patrocinador e dos   
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Participantes ativos, destinado ao custeio das 
despesas administrativas deste Plano de Benefícios 
corresponderá a aplicação de um percentual sobre a 
contribuição destes. 
   
§2º- O valor da contribuição destinada ao custeio 
das despesas administrativas devida pelo 
Participante em gozo de Benefício por este Plano, 
nos termos deste Regulamento, corresponderá à 
aplicação de um percentual sobre o valor de seu 
benefício, definido no Plano de Custeio. 

  

   
   
Art. 27 - A CCBR será mantida com recursos 
oriundos da contribuição normal dos 
Patrocinadores e determinada atuarialmente, com 
periodicidade mínima anual, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo. 

  

   
§1º- Eventuais insuficiências deverão ser supridas 
com recursos da COR e, estando estes esgotados, 
com contribuições extraordinárias. 

  

   
§2º- O valor da contribuição dos Patrocinadores 
destinado ao custeio da cobertura dos benefícios de 
risco deste Plano de Benefícios corresponderá a 
cálculo definido atuarialmente no Plano de Custeio 
Anual e incidirá sobre o valor da contribuição 
normal dos Patrocinadores. 

  

   
Art. 28- A contribuição normal dos Patrocinadores, 
deduzidas as parcelas de que tratam os artigos 26 e 
27, será creditada na CIV dos Participantes ativos e 
respeitará a paridade contributiva entre 
Patrocinadores e Participantes. 
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§1º- O valor individual do crédito na CIV será 
igual à contribuição normal básica do Participante 
limitada ao valor de contribuição do Patrocinador, 
deduzidas às parcelas referente ao custeio 
administrativo e benefício de risco. 

  

   
§2º- Valores da contribuição normal básica dos 
Patrocinadores, sem direito a resgate na data do 
término do vínculo, serão creditados à COR. 

  

   
Art. 29 - As contribuições normais dos 
Patrocinadores deverão ser recolhidas à Fundação 
até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte a que 
corresponderem e contabilizadas em cotas, pelo 
valor da cota patrimonial do Plano do mês a que 
corresponder inclusive a contribuição referente ao 
13º salário. 

  

   
Parágrafo único: No caso de inobservância do 
prazo estabelecido, será cobrada multa de 0,5% 
(meio por cento) sobre o valor em atraso, acrescido 
dos juros atuariais do Plano e corrigido pelo INPC 
do mês anterior ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 

  

   
CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 

  

   
Art. 30 - As contribuições do Participante e do 
Patrocinador para este Plano de Benefícios serão 
pagas à Fundação, que registrará em cada conta 
individual os valores específicos para as contas 
CIP e CIV, após deduzidos os valores referente ao 
custeio administrativo e benefício de risco, e sua 
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transformação em número de cotas, de acordo com 
as normas aplicáveis. 
   
Art. 31 - A Diretoria Executiva estabelecerá, por 
Resolução, um dia determinado do mês para que 
seja efetuado, contabilmente, o cálculo do valor da 
cota. 

  

   
Art. 32 - A cota patrimonial admite fração.   
   
CAPÍTULO VIII 
DOS BENEFÍCIOS 

  

   
Art. 33 – O Plano Misto assegurado pela Fundação 
abrangerá: 

  

   
I - Aposentadoria Programada   
   
II- Aposentadoria Antecipada   
   
III- Aposentadoria Proporcional   
   
IV- Aposentadoria por Invalidez   
   
V- Auxílio Doença   
   
VI - Pensão por Morte   
   
VII– Pecúlio por Morte   
   
VIII- Auxílio Reclusão   

   
SEÇÃO I 
ABONO ANUAL 
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Art. 34 - Sempre que um Benefício de prestação 
mensal seja devido no mês de dezembro, será 
efetuado o pagamento do abono anual 
correspondente ao valor do Benefício de prestação 
mensal recebido no mesmo mês, ressalvado o 
disposto no artigo 35. 

  

   
Art. 35 – Na hipótese de recebimento do Benefício 
adicional, no primeiro ano, o pagamento do abono 
anual deverá ser multiplicado por uma fração onde 
o numerador será o número de prestações mensais 
do Benefício recebidas no ano, e o denominador 
será igual a 12 (doze). Os meses serão convertidos 
em frações de ano de tantos doze avos quanto for o 
número de meses, sendo que o período igual ou 
superior a 15 (quinze) dias será considerado 1 (um) 
mês. 

  

   
SEÇÃO II 
APOSENTADORIA PROGRAMADA 

  

   
Art. 36 – A Aposentadoria Programada é um 
Benefício de renda mensal temporária ou vitalícia e 
a elegibilidade ocorrerá no mês em que o 
Participante preencher, concomitantemente, as 
seguintes condições: 

  

   
I- ter idade mínima de 60 anos independente se 
homem ou mulher; 

  

   
II- contar com tempo mínimo de vínculo à 
Fundação igual a 5 (cinco) anos; 

  

   
III- ter rescindido o contrato de trabalho com o   
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Patrocinador. 
   
 Parágrafo único – Na hipótese do Assistido ser 

reintegrado ao trabalho por força de liminar ou 
decisão judicial transitada em julgado, mediante 
comunicação das Patrocinadoras, será o benefício 
regulado neste artigo suspenso  até a definitiva rescisão 
de vínculo de emprego, sendo posteriormente 
reestabelecido atuarialmente.  

Incluído.  
Motivo: 
Regrar os casos de reintegração ao 
trabalho dos assistidos junto as 
Patrocinadoras por força de limiar ou 
decisão judicial transitada em julgado. 
 
 

   
Art. 37 - O Benefício de Aposentadoria 
Programada temporária será concedido por um 
período não inferior a 5 (cinco) anos.  

  

   
Parágrafo único: O valor mensal do Benefício será 
igual à transformação do saldo da CIP, após a 
operação descrita no artigo 60, na data de início do 
Benefício, conforme sua opção de recebimento. A 
critério do Participante, parte do saldo da CIP 
poderá redundar em antecipação em forma de 
parcela única na data de aposentadoria, conforme 
descrito no artigo 50,  §2º. 

§1º- O valor mensal do Benefício será igual à 
transformação do saldo da CIP, após a operação descrita 
no artigo 60, na data de início do Benefício, conforme sua 
opção de recebimento. A critério do Participante, parte do 
saldo da CIP poderá redundar em antecipação em forma de 
parcela única na data de aposentadoria, conforme descrito 
no artigo 48,  §2º. 
 

Alterado.  
Motivo: 
Corrigir remissão.  
 

   
 § 2º- Na hipótese do Assistido ser reintegrado ao 

trabalho por força de liminar ou decisão judicial 
transitada em julgado, mediante comunicação das 
Patrocinadoras, será o benefício regulado neste artigo 
suspenso  até a definitiva rescisão de vínculo de 
emprego, sendo posteriormente reestabelecido 
atuarialmente.  

Incluído.  
Motivo: 
Regrar os casos de reintegração ao 
trabalho dos assistidos junto as 
Patrocinadoras por força de liminar ou 
decisão judicial transitada em julgado.  
 

Art. 38 - A última prestação do Benefício de 
Aposentadoria Programada vitalícia ocorrerá com 
o falecimento do Assistido.  
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SEÇÃO III 
APOSENTADORIA ANTECIPADA 

  

   
Art. 39 - A Aposentadoria Antecipada Programada 
é um Benefício de renda mensal temporária ou 
vitalícia e a elegibilidade ocorrerá no mês em que o 
Participante preencher, concomitantemente, as 
seguintes condições: 

  

   
I- ter no mínimo 55 anos independente se homem 
ou mulher. 

  

   
II- contar com tempo mínimo de vínculo à 
Fundação igual a 5 (cinco) anos; 

  

   
III- ter rescindido o contrato de trabalho com o 
Patrocinador.  

  

   
Parágrafo único: O valor do Benefício de 
Aposentadoria Antecipada será calculado de 
acordo com o saldo da CIP após a transformação 
descrita no artigo 60. 

§1º-  O valor do Benefício de Aposentadoria Antecipada 
será calculado de acordo com o saldo da CIP após a 
transformação descrita no artigo 60. 

Alterado.  
Motivo: 
Readequar numeração. 

   
 §2º- Na hipótese do Assistido ser reintegrado ao 

trabalho por força de liminar ou decisão judicial 
transitada em julgado, mediante comunicação das 
Patrocinadoras, será o benefício regulado neste artigo 
suspenso  até a definitiva rescisão de vínculo de 
emprego, sendo posteriormente reestabelecido 
atuarialmente.  
 

Incluído.  
Motivo: 
Regrar os casos de reintegração ao 
trabalho dos assistidos junto as 
Patrocinadoras por força de liminar ou 
decisão judicial transitada em julgado.  
 

   
SEÇÃO IV 
APOSENTADORIA PROPORCIONAL 
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Art. 40- A Aposentadoria Proporcional será 
concedida ao Participante que tiver optado, ou 
presumida opção, pelo instituto do Benefício 
Proporcional Diferido, desde que atendidas, 
concomitantemente, as seguintes condições: 

  

   
I- ter idade mínima de 60 anos independente se 
homem ou mulher;  

  

   
II- contar com tempo mínimo de vínculo à 
Fundação igual a 5 (cinco) anos; 

  

   
Parágrafo único: Nesse caso, o valor do Benefício 
será calculado de acordo com o saldo na CIP após 
a transformação descrita no artigo 60. 

§1º- Nesse caso, o valor do Benefício será calculado de 
acordo com o saldo na CIP após a transformação descrita 
no artigo 60. 

Alterado.  
Motivo: 
Readequar numeração. 

   
 §2º- Na hipótese do Assistido ser reintegrado ao 

trabalho por força de liminar ou decisão judicial 
transitada em julgado, mediante comunicação das 
Patrocinadoras, será o benefício regulado neste artigo 
suspenso  até a definitiva rescisão de vínculo de 
emprego, sendo posteriormente reestabelecido 
atuarialmente.  
 
 

Incluído.  
Motivo: 
Regrar os casos de reintegração ao 
trabalho dos assistidos junto as 
Patrocinadoras por força de liminar ou 
decisão judicial transitada em julgado.  
 

   
SEÇÃO V 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

  

   
Art. 41- A Aposentadoria por Invalidez é um 
Benefício de renda mensal, que será pago ao 
Participante que estiver aposentado por invalidez 
pela Previdência Social e a solicitar, por escrito, 
em formulário próprio fornecido pela Fundação, 
observado o disposto no §5º do artigo 12. 

 
 

 
 



 32

   
 Parágrafo Único – O Participante que já estiver 

aposentado perante a Previdência Social, e que, mesmo 
atendendo aos requisitos dos incisos I e II do artigo 36 
deste Regulamento, mantiver o vínculo de emprego 
com o Patrocinador, e por período superior a 3 (três) 
meses vier a se afastar do emprego sem o percebimento 
de salário em razão de ter contraído doença 
incapacitante que estiver arrolada no inciso XIV do 
artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988,  ou outra condição 
incapacitante ao trabalho atestada por médico ou 
clínica conveniada pela Fundação, poderá em caráter 
excepcional,  requerer o Benefício de Aposentadoria 
por Invalidez de que trata o caput deste artigo.   

Incluído. 
Motivo:  
Inclusão do parágrafo único e seus 
incisos ao artigo 41. 
Necessidade de previsão no 
Regulamento sobre a situação de 
participantes já aposentados pelo 
Previdência Social  que continuam com o 
vínculo de emprego com o Patrocinador, 
e vêm a se afastar do trabalho por motivo 
de doença,  moléstia grave ou condição 
incapacitante. 
 
 

   
 I – A concessão do benefício de Aposentadoria por 

Invalidez, na hipótese prevista neste parágrafo único, 
está condicionada à comprovação da doença 
incapacitante arrolada no inciso XIV do artigo 6º, da 
Lei nº 7.713/1988 ou outra condição incapacitante ao 
trabalho atestada por médico ou clinica credenciados 
pela Fundação, com a realização de exame médico e 
posterior validação dessa condição por meio de laudo 
elaborado por médico ou clínica conveniada à 
Fundação. Os custos relativos ao médico assistente, 
laudos e exames deverão ser custeados pelo 
participante;  

 

   
 II – Configura condição de manutenção do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez, na hipótese tratada neste 
parágrafo único, a submissão anual do Participante à 
revisão do exame médico que ateste a continuidade da 
doença incapacitante arrolada no inciso XIV do artigo 
6º, da Lei nº 7.713/1988 ou outra condição 
incapacitante ao trabalho atestada por médico ou 
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clinica credenciados pela Fundação. O 
descumprimento deste requisito implica na suspensão 
do benefício, independentemente do retorno ou não do 
participante ao trabalho;   

   
 III – Na hipótese de cessação da condição de saúde 

incapacitante prevista no inciso XIV do artigo 6º, da 
Lei nº 7.713/1988 ou outra condição incapacitante ao 
trabalho atestada por médico credenciado pela 
Fundação, com o retorno ao emprego junto ao 
Patrocinador, será suspenso o pagamento do benefício 
de que trata este artigo, bem como reestabelecidas as 
contribuições destinadas ao Plano de Benefícios; 

 

   
 IV – Após o retorno ao trabalho, havendo rompimento 

definitivo do vínculo de emprego com o Patrocinador, 
de modo a serem cumpridas as condições  previstas no 
artigo 36 deste regulamento, o participante passará a 
gozar dos  benefícios previdenciários ou Institutos do 
Plano.   

 

   
Art. 42 - O valor mensal do Benefício será 
custeado pela transformação do saldo da CIP, após 
a operação descrita no artigo 60, acrescido de um 
adicional proveniente da CCBR. 

  

   
§1º- A data de início do pagamento do Benefício de 
Aposentadoria por Invalidez será a mesma adotada 
pelo regime geral de Previdência Social, desde que 
o requerimento do Benefício direcionado à 
Fundação, tenha sido realizado no curso do prazo 
de 30 dias, contados da data da concessão deferida 
pelo regime geral de Previdência Social. Na 
hipótese do Participante formular pedido de 
Aposentadoria por Invalidez perante a Fundação 
após o prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á o 
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início para pagamento do Benefício de 
Aposentadoria por Invalidez, a data em que 
realizado o requerimento administrativo para 
concessão deste Benefício perante a Fundação. 
   
§2º- Na hipótese do Participante retornar à 
atividade no Patrocinador, o seu saldo CIP será 
restabelecido descontado os valores pagos a título 
de Benefício de Aposentadoria por Invalidez, 
calculado atuarialmente. 

  

   
§3º- O Benefício de Aposentadoria por Invalidez 
não será concedido ao Participante que optar ou 
que tiver presumida a opção pelo instituto do 
benefício proporcional diferido. 

  

   
§4º- Não será concedida Aposentadoria por 
Invalidez quando o fato gerador da invalidez tenha 
sido resultante de ato criminoso, praticado pelo 
Participante e com sentença criminal condenatória 
transitada em julgado. 

  

   
§5º- A primeira prestação do Benefício de 
Aposentadoria por Invalidez será devida a partir da 
data do preenchimento dos requisitos para a 
concessão do Benefício, e será encerrada na data 
em que a Previdência Social suspender o 
pagamento de seu benefício de aposentadoria por 
invalidez ou até a data da recuperação do 
Participante ou até que ocorra o seu falecimento. 

  

   
SEÇÃO VI 
AUXILIO DOENÇA 

  

   
Art. 43- O Auxílio Doença será concedido ao   
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Participante mediante requerimento, em formulário 
próprio, fornecido pela Fundação e que tenha 
atendido a condição de estar recebendo o benefício 
de auxílio doença junto à Previdência Social. Para 
se tornar elegível ao Benefício o Participante 
deverá atender as seguintes condições: 
   
I - Estar recebendo o benefício de auxílio doença 
pela Previdência Social. 

  

   
II- Terem decorrido 90 (noventa) dias de 
afastamento do Patrocinador. 

  

   
§1º- A Fundação poderá solicitar atestado de 
incapacidade temporária por médico por ela 
credenciado. 

  

   
§2º- Do 91º (nonagésimo primeiro) ao 120º 
(centésimo vigésimo) dia de afastamento será 
concedido ao Participante 10% (dez por cento) do 
valor do seu Salário Básico no Patrocinador. 

  

   
§3º- Do 121º (centésimo vigésimo primeiro) ao 
150º (centésimo quinquagésimo) dia de 
afastamento será concedido ao Participante 20% 
(vinte por cento) do valor do seu Salário Básico no 
Patrocinador. 

  

   
§4º- Do 151º (centésimo quinquagésimo primeiro) 
dia em diante não haverá mais complementação. 

  

   
§5º- Nos casos de doença crônica incapacitante 
para o trabalho, assim atestada por laudo emitido 
pelo médico do Patrocinador, o benefício será 
devido até o 360º (tricentésimo sexagésimo) dia 
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cujo valor será de 10% (dez por cento) do valor do 
seu Salário Básico no Patrocinador. 
   
§6º- A data de início do Benefício será a data do 
requerimento junto à Fundação em formulário 
próprio fornecido por esta. 

§6º- A data de início do Benefício será a data do 
preenchimento dos requisitos de elegibilidade ao 
Auxílio Doença, desde que requerido no prazo de 60 
(sessenta) dias da elegibilidade. Superado o prazo 
previsto, será a data de início do benefício aquela do 
pedido extemporâneo  formulado pelo requerente.  

Alterado. 
Motivo: 
Melhorar redação.  
 
 

   
§7º- O Participante terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data que se tornou 
elegível ao Benefício previsto no caput deste 
artigo, para requerê-lo junto à Fundação. Os 
valores a serem pagos serão os devidos na data da 
elegibilidade ao Benefício. 

§7 º- A concessão do benefício previsto neste artigo 
ficará sujeito ao cumprimento do prazo do 
requerimento administrativo previsto no §6º, não 
podendo retroagir a data de recebimento do benefício, 
de mesma natureza, pago pela Previdência Social.  

Alterado. 
Motivo: 
Melhorar redação. 
 

   
§8º- A concessão do Benefício previsto neste artigo 
ficará sujeito ao cumprimento do prazo de 
requerimento previsto no §7º, prazo, este de 
natureza decadencial. A data de inicio do benefício 
complementar previsto neste artigo iniciará sua 
contagem a partir da data de seu requerimento 
administrativo perante a Fundação, não podendo 
sua concessão retroagir a data de recebimento do 
benefício, de mesma natureza, pago pela 
Previdência Social. 

Excluir.  Excluído.  
Motivo:  
Contemplado no §7º. 

   
SEÇÃO VII 
PENSAO POR MORTE 

  

   
Art. 44 – O Benefício de Pensão por Morte será 
pago aos Beneficiários do Participante que vier a 
falecer, habilitados no art. 10 deste Regulamento. 
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Parágrafo único: A elegibilidade para o Benefício 
de Pensão por Morte ocorrerá no mês de 
falecimento do Participante. 

  

   
Art. 45- A Pensão por Morte será concedida nas 
seguintes condições: 

  

   
I- Pensão por Morte antes da Aposentadoria neste 
Plano. 

  

   
a) O Benefício será concedido, sob a forma de 
renda mensal conforme opção dos Beneficiários 
habilitados do Participante que vier a falecer. 

  

   
b) O valor mensal do Benefício será igual à 
transformação do saldo da CIP, após a operação 
descrita no artigo 60, acrescido de um adicional 
proveniente da CCBR, conforme descrito no §1º do  
artigo 53, na Data de Início, conforme sua Opção 
de Recebimento do Benefício. 

  

   
c) Para este pagamento serão considerados os 
Beneficiários habilitados na data do falecimento do 
Participante. 

  

   
d) O valor mensal do Benefício será rateado em 
partes iguais entre os Beneficiários. Este mesmo 
valor será rateado novamente, em partes iguais, 
sempre que um Beneficiário perder essa condição. 

  

   
e) O Benefício será devido a partir do dia seguinte 
ao falecimento do Participante ou, da data do 
trânsito em julgado da decisão judicial, no caso de 
morte presumida. 
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f) Na hipótese de surgimento de dependentes legais 
reconhecidos pela Previdência Social, deverão os 
mesmos comprovar tal situação, ocasião em que o 
valor do Benefício será rateado, novamente, de 
acordo com as regras adotadas pela Previdência 
Social. Tal situação, em hipótese alguma, 
acarretará revisão para recomposição da reserva 
matemática do Participante ou Assistido falecido 
diante dos novos Beneficiários reconhecidos pelo 
regime de Previdência Social, os quais não 
constavam inicialmente no rol de Beneficiários 
junto a Fundação. 

  

   
g) Ocorrendo o falecimento do último Beneficiário, 
extingue-se o Benefício de Pensão por Morte. 

  

   
h) Em caso do Participante não possuir 
Beneficiários de acordo com o artigo 10, o valor 
correspondente a CIP após a operação descrita no 
artigo 60, será paga aos herdeiros legais, conforme 
determinado judicialmente em processo de 
inventário, mediante cálculo definido no artigo 68. 
O pagamento previsto neste item ocorrerá no 
último dia útil do mês subsequente ao recebimento 
da ordem judicial. 

  

   
II- Pensão por Morte após a Aposentadoria neste 
Plano. 

  

   
a) O Benefício será concedido, sob forma de renda 
mensal, temporária ou vitalícia, conforme opção do 
Assistido, exclusivamente aos Beneficiários 
habilitados na data do falecimento do Assistido. 
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b) No caso de Aposentadoria Programada 
temporária o valor será igual à transformação da 
parcela remanescente do saldo da CIP, na data de 
início, conforme opção de recebimento do 
Benefício do Assistido. 

  

   
c) O valor mensal do Benefício será rateado em 
partes iguais entre os Beneficiários. Este mesmo 
valor será rateado novamente, em partes iguais, 
sempre que um Beneficiário perder essa condição. 

  

   
d) O Benefício de renda mensal vitalícia será 
calculado atuarialmente e iniciará na data de 
falecimento do Assistido e será rateado, em partes 
iguais, levando em consideração o número de 
Beneficiários habilitados. 

  

   
e) O Participante em gozo de renda mensal vitalícia 
que vier a falecer e não possuir Beneficiários 
habilitados conforme descrito no artigo 10 deste 
Regulamento terá seu Benefício extinto. 

  

   
f) No caso do surgimento de dependentes legais, 
reconhecidos pela Previdência Social, estes 
deverão comprovar tal situação, ocasião em que o 
valor do Benefício será rateado, novamente, de 
acordo com as regras adotadas pela Previdência 
Social. Tal situação, em hipótese alguma, 
acarretará recálculo de Benefício. 

  

   
g) O Benefício de Pensão por Morte será extinto 
pela ocorrência de qualquer evento que determine 
o cancelamento da elegibilidade dos Beneficiários, 
conforme definido no artigo 10 deste Regulamento. 
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h) Na hipótese do Participante ter optado pelo 
Benefício temporário e vier a falecer durante o 
prazo de recebimento da renda, e possuir 
Beneficiários habilitados de pensão e estes também 
vier a falecer durante o prazo restante de 
recebimento do Benefício, o valor remanescente 
será revertido aos herdeiros legais. 

  

   
i) O saldo remanescente do Participante Assistido 
falecido que não possuir Beneficiários conforme 
definido no artigo 10 deste regulamento, serão 
transferidos para COR. 

 
 

 

   
SEÇÃO VIII 
PECULIO POR MORTE 

  

   
Art. 46 – O Pecúlio por Morte consiste de um 
Benefício pago em parcela única aos Beneficiários 
do Participante ou Assistido deste Plano que vier a 
falecer, após terem cumprido os seguintes critérios 
de elegibilidade:  

  

   
I – Ter no mínimo 5 anos de vinculação ao Plano.   
   
II – Estar habilitado a receber o Benefício de 
Pecúlio por Morte, de acordo com o artigo 10º ou 
§8º do artigo 12 deste Regulamento. 

  

   
§1º– Em se tratando de Participante ativo, o valor 
será equivalente a 10 (dez) vezes o Salário 
Participação que o Participante teria direito na data 
do óbito, limitado ao saldo de conta.  

  

   
§2º- Em se tratando de Assistido por 
Aposentadoria vitalícia, o valor será igual a 10 
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(dez) vezes o valor do Benefício pago pela 
Fundação na data do óbito. Para os que recebem 
Aposentadoria temporária, o valor do Pecúlio por 
Morte será de 10 (dez) vezes o valor da renda 
mensal temporária paga pela Fundação na data do 
óbito, limitado a 100 Unidades de Referência.  
   
§3º- Em se tratando de Aposentadoria temporária, 
o direito ao Pecúlio por Morte será enquanto durar 
a renda temporária. 

  

   
§4º- Na hipótese de o Participante ou Assistido não 
possuir Beneficiários conforme descrito no artigo 
10 deste Regulamento, o Benefício de Pecúlio por 
Morte somente será pago aos Beneficiários do 
Participante falecido habilitados conforme o §8º do 
artigo 12 deste Regulamento e desde que estejam 
inscritos neste Plano de Benefícios no mínimo por 
30 (trinta) meses consecutivos. 

  

   
§5º- Não terão direito ao Benefício de Pecúlio por 
Morte os Beneficiários do Participante que não 
tenha cumprido os requisitos de elegibilidade para 
o recebimento deste. 

  

   
SEÇÃO IX 
AUXILIO RECLUSAO 

  

   
Art. 47 – O Benefício de Auxílio Reclusão consiste 
em um pagamento em parcela única aos 
Beneficiários do Participante recluso. 

  

   
§1º – O valor do Benefício somente será pago aos 
Beneficiários do Participante recluso que estiver 
recebendo da Previdência Social benefício similar, 
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e desde que o Participante tenha, no mínimo, 60 
(sessenta) meses ininterruptos de vinculação ao 
Plano Misto. 
   
§2º - O valor do Benefício corresponderá em um 
pagamento em parcela única de 2 (duas) vezes o 
Salário de Participação que o Participante teria 
direito na data da sua condenação. 

  

   
CAPÍTULO IX 
DAS ALTERNATIVAS E CONDIÇÕES PARA 
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 

  

   
SEÇÃO I 
TRANSFORMAÇÃO DO SALDO DE CONTA 

  

   
Art. 48 – A transformação do saldo de conta será 
operacionalizada de acordo com as seguintes 
situações: 

  

   
§1º- Nos casos de Aposentadoria Programada, 
Aposentadoria Antecipada, Aposentadoria por 
Invalidez, Aposentadoria Proporcional ou Pensão 
por Morte de Participante ativo, será facultado, 
receber na forma de parcela única até 25% (vinte e 
cinco por cento) do saldo de conta na data do 
cálculo do Benefício.  No caso de Benefício 
temporário, o número de meses de recebimento 
“n”, observado o disposto no artigo 35, e o 
percentual “P”, limitado a 25% (vinte e cinco por 
cento), conduzirão a um valor mensal de Benefício 
dado pela fórmula:  
  
(1-P/100). C / (n. 13/12)  
  
Onde: “C” é o saldo em cotas em sua CIP, após o 
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crédito originário da CIV, descrito no artigo 60 e, 
quando for o caso, acrescido do adicional da 
CCBR e “P” corresponde ao percentual de 
pagamento único. 
   
§2º- No caso do Participante ou Beneficiário optar 
em receber na forma de parcela única até 25% 
(vinte e cinco por cento) do saldo de conta na data 
do cálculo do Benefício, a antecipação será 
devidamente descontada no cálculo do benefício 
mensal. 

  

   
§3º- O Participante poderá optar pelo recebimento 
de renda mensal vitalícia de Aposentadoria, cuja 
opção deverá ser feita até a data de início do 
Benefício. Nesse caso o valor do Benefício será 
determinado atuarialmente e a forma de 
recebimento será em moeda corrente. 

  

   
§4º- Caso o Participante não possua Beneficiários 
habilitados, conforme definido no artigo 10, o seu 
Benefício será calculado atuarialmente, levando em 
consideração esta condição. 

  

   
§5º- O Participante que estiver em gozo de 
Benefício por este Plano ou aguardando a 
concessão do Benefício Proporcional terá 
assegurado o direito de incluir, alterar e excluir, 
após a data da concessão do Benefício, os seus 
Beneficiários, desde que faça o pagamento, em 
parcela única, da diferença, se houver, da reserva 
matemática necessária à inclusão ou alteração do 
Beneficiário. Não ocorrendo o pagamento da 
diferença da reserva matemática será 
desconsiderada pela Fundação a inclusão 
formulada pelo Participante. 
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§6º - Ao fazer a opção pela Aposentadoria 
Programada vitalícia, o saldo de conta individual 
passa a ser mutualista. 

  

   
§7º- No cálculo do Benefício temporário será 
observada a vontade do Participante, manifestada 
por escrito em formulário próprio fornecido pela 
Fundação.  No caso de ocorrer a morte do 
Participante durante o prazo pré-determinado, o 
saldo da conta poderá continuar sendo pago em 
renda mensal temporária ou retirado de uma única 
vez pelos Beneficiários habilitados, conforme 
definido no artigo 10. 

  

   
§8º - O Participante que optou pela Aposentadoria 
por prazo determinado ficará impedido de 
modificar sua opção pelo recebimento de renda 
vitalícia, reversível ou não em Pensão por Morte, a 
partir da data de início do recebimento do 
Benefício. 

  

   
§9º - Existindo a Conta Portabilidade, o 
Participante receberá um Benefício adicional, 
correspondente à transformação do saldo de Conta 
Portabilidade em renda mensal por um prazo 
determinado de até 5 anos.    

  

   
SEÇÃO II 
DO VALOR E DA ATUALIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE REFERÊNCIA 

  

   
Art. 49 - A Unidade de Referência (UR) 
corresponderá a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), posicionados em novembro de 2013, e será 

  



 45

corrigida anualmente, no mês de novembro, pela 
variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 
   
Art. 50 – Constatado a qualquer tempo, que a soma 
do Benefício e do Benefício adicional, decorrente 
da Conta Portabilidade, é de valor inferior a 1 
(uma) Unidade de Referência, o referido benefício 
será transformado em pagamento único, 
atuarialmente equivalente, quando se tratar de 
renda vitalícia e o correspondente às parcelas 
vincendas do referido benefício quando se tratar de 
benefício por prazo determinado, ressalvado o 
disposto no artigo 51. 

  

   
Artigo 51 - Aos Participantes e Beneficiários que 
estavam em gozo de Benefício pelo Plano e que 
percebem renda mensal de até R$ 100,00 (cem 
reais) será facultada a opção de receber, em parcela 
única, o saldo referente às parcela vincendas, para 
aqueles que optarem em receber seu Benefício por 
prazo determinado, ou valor atuarialmente 
equivalente, para aqueles que fizerem a opção pelo 
Benefício de renda vitalícia. 

  

   
Parágrafo único: O valor disposto no caput deste 
artigo será atualizado, anualmente, pelo INPC ou 
outro índice que vier a substituí-lo. 

Parágrafo único: O valor disposto no caput deste artigo 
será atualizado, anualmente, no mês de novembro, pelo 
INPC ou outro índice que vier a substituí-lo. 

Alterado. 
Motivo: 
Estabelecer o mês de atualização.  

   
Art. 52 - Com o pagamento do valor de que tratam 
os artigos 50 e 51 extinguem-se definitivamente, 
todas as obrigações da Fundação com relação aos 
Benefícios liquidados. 

  

   
SEÇÃO III   
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 
PENSÃO POR MORTE 
   
Art. 53 – Os cálculos dos Benefícios da 
Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte 
do Participante em atividade serão processados 
conforme segue: 

  

   
§ 1º - No caso de Aposentadoria por Invalidez ou 
Pensão por Morte do Participante em atividade, 
haverá um crédito adicional na CIP, proveniente da 
CCBR, cujo valor, em cotas, será calculado pela 
expressão a seguir:  
 
Crédito Adicional = [(300 / t) -1] x 2 x Saldo na 
CIV, onde:  
- “t” é o número de meses de contribuição do 
participante para o Plano Misto.  
- Se “t” for inferior a 12 (doze) considera-se na 
fórmula o número 12.  
- Se “t” for igual ou superior a 300, o crédito 
adicional será nulo. 

   

   
§2º - No caso de morte do Assistido, não existirá 
crédito adicional. 

  

   
SEÇÃO IV 
DATA DO CÁLCULO, PAGAMENTO E 
REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 

  

   
Art. 54 - Os Benefícios de Aposentadoria 
Programada serão calculados com base nos dados 
do Participante na data do Término do Vínculo 
com o Patrocinador. 
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Art. 55 - Para o Participante na condição de 
autopatrocinado os Benefícios de Aposentadoria 
Programada serão calculados na data do 
requerimento. 

  

   
Art. 56 - A Aposentadoria Proporcional será 
calculada com base nos dados do Participante na 
data da opção pelo instituto do benefício 
proporcional diferido. 

  

   
Art. 57 - O Benefício de Aposentadoria por 
Invalidez será calculado com base nos dados do 
participante no 1º (primeiro) dia do atendimento 
das condições previstas no artigo 41 deste 
Regulamento. 

  

   
Art. 58 - A Pensão por Morte será calculada com 
base nos dados do Participante ou Assistido na data 
de seu falecimento. 

  

   
Art.59- Os Benefícios assegurados por este 
Regulamento serão reajustados de acordo com as 
seguintes condições: 

  

   
I - quando se tratar de Benefício de renda 
temporária, segundo a variação da cota patrimonial 
do Plano, mensalmente apurada. 

  

   
II - quando se tratar de Benefício de renda vitalícia, 
o mesmo será reajustado, anualmente, no mês de 
novembro, pelo INPC, ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 

  

   
III- O primeiro reajuste após a concessão do 
Benefício será equivalente a tantos 12 (doze) avos, 
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quantos foram os meses de recebimento do 
Benefício. 
   
IV- Os Benefícios serão pagos até o último dia útil 
do mês a que corresponderem. 

  

   
V- Verificado erro no pagamento dos Benefícios, a 
Fundação fará revisão e correção do valor 
respectivo, pagando ou reavendo o que lhe couber, 
corrigindo os valores pela variação do INPC ou 
pela rentabilidade líquida da cota patrimonial do 
Plano, conforme o caso, podendo, no último caso, 
descontar até 30% (trinta por cento) das parcelas 
subsequentes, até a completa compensação. 

  

   
 
CAPÍTULO X 
DA OPERAÇÃO DAS CONTAS 
 

  

   
Art. 60- Quando o Participante ou seus 
Beneficiários tiverem direito a um dos Benefícios 
previstos neste Plano, o saldo da CIV será 
integralmente transferido para a CIP do 
Participante. 

  

   
Art. 61- No caso da opção de recebimento do 
Benefício temporário, os valores pagos do 
Benefício serão debitados à CIP, cujo saldo será 
contabilizado como provisão matemática de 
benefício concedido. 

  

   
Art. 62- No caso de morte ou invalidez do 
Participante, o saldo da CIP, após a operação 
descrita no artigo 60, será transferido à CCBR, 
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onde será debitado mensalmente do valor dos 
benefícios.   
   
Art. 63 - No caso do Auxílio-Doença o valor do 
Benefício será debitado mensalmente à CCBR. No 
caso de Pecúlio por Morte e Auxílio Reclusão o 
valor do benefício será debitado em uma única vez, 
também na CCBR. 

  

   
Art. 64 - No caso da opção pelo recebimento do 
Benefício vitalício, o saldo da CIP, será transferido 
para a CCBC. 

  

   
Art. 65 - Os saldos remanescentes dos participantes 
desligados e que optaram por efetuar resgate ou 
dos assistidos falecidos que não possuem 
dependentes legais serão transferidos para COR. A 
COR suprirá as eventuais deficiências da CCBC e 
da CCBR. 

  

   
CAPÍTULO XI 
DOS INSTITUTOS DO RESGATE, DO 
AUTOPATROCINIO, DO BENEFÍCIO 
PROPORCIONAL DIFERIDO E DA 
PORTABILIDADE 

  

   
Art.66- É facultado ao Participante ativo, que não 
tiver preenchido os requisitos de elegibilidade aos 
Benefícios previstos neste Regulamento, a opção 
por um dos seguintes Institutos: 

  

   
I -Resgate   
   
II- Autopatrocínio   
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III- Benefício Proporcional Diferido   
   
IV- Portabilidade   
   
SEÇÃO I 
DO RESGATE 
 

  

   
Art. 67- O Participante que não esteja em gozo de 
Benefício poderá requerer por escrito o valor do 
resgate desde que tenha cessado seu vínculo 
empregatício com o Patrocinador. 

  

   
§1º- É facultado o Resgate de recursos oriundos de 
portabilidade, constituídos em plano de previdência 
complementar aberta, ou sociedade seguradora. 

  

   
§2º- É vedado o Resgate de recursos oriundos de 
portabilidade, constituídos em planos de 
previdência complementar fechada, devendo os 
referidos recursos ser, obrigatoriamente, objeto de 
nova portabilidade. 

  

   
Art. 68 - Na data do Término do Vínculo com o 
Patrocinador, no caso previsto no artigo anterior, 
será transferido da CIV para a CIP a quantidade de 
cotas correspondente a um percentual da CIV de 
0,5% (meio por cento) para cada mês de 
vinculação do participante à Fundação, até o limite 
de 100% (cem por cento). Será computado o tempo 
de vinculação anterior à Fundação dos 
Participantes que migraram do PBD-I e dos ex-
Participantes do PBD-I que aderiram ao Plano 
Misto.   
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Parágrafo único: Para o Participante na condição 
de autopatrocinado o saldo CIV continuará a ser 
transferido de acordo com o artigo 68, obedecendo 
o tempo de vinculação do Participante à Fundação 
até o limite de 100% (cem por cento). 

  

   
Art. 69 - O Valor do Resgate será igual ao saldo da 
CIP do Participante na data do Término do Vínculo 
com o Patrocinador, de acordo com o artigo 68. O 
saldo não transferido da CIV para CIP será 
creditado na COR. 
 

  

   
§1º- O Resgate terá caráter irrevogável e 
irretratável e seu exercício implicará o 
cancelamento da inscrição do participante neste 
Plano, extinguindo-se, com o seu pagamento, todo 
e qualquer compromisso do plano para com o 
Participante e seus Beneficiários. 

  

   
§2º- O pagamento do Resgate poderá ser feito em 
cota única ou, por opção do Participante, em até 12 
(doze) parcelas mensais e consecutivas. Quando 
parcelado, as parcelas vincendas serão ajustadas 
pelo valor da cota patrimonial do mês do 
pagamento e não assegura a qualidade de 
Participante deste Plano de Benefícios. O valor de 
Resgate será tributado de acordo com a legislação 
vigente. 

  

   
§3º- Entre a data do cálculo e a data do efetivo 
pagamento, os recursos a serem resgatados serão 
atualizados pela variação da cota patrimonial do 
Plano ocorrida nesse período. 

  

   
§4º- O pagamento referente ao Resgate será   
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efetuado até o último dia útil do mês subsequente 
ao da entrega do requerimento do resgate pelo 
Participante. No caso de Resgate parcelado, as 
parcelas remanescentes serão pagas até o último 
dia útil dos meses subsequentes e serão atualizadas, 
mensalmente, pela variação da cota patrimonial do 
Plano. 
   
§5º- No caso de Participante autopatrocinado o 
valor do Resgate será igual ao saldo da CIP do 
Participante na data do requerimento, de acordo 
com o artigo 68 e parágrafo único. O saldo não 
transferido da CIV para CIP será creditado na 
COR.  

  

   
SEÇÃO II 
DO AUTOPATROCINIO 
 

  

   
Art. 70 – Entende-se por autopatrocínio a 
faculdade de o Participante manter o valor de sua 
contribuição e a do Patrocinador, no caso de perda 
parcial ou total da remuneração recebida, para 
assegurar a percepção dos benefícios nos níveis 
correspondentes àquela remuneração ou em outros 
definidos em normas Regulamentares. 

 
 

   
Art. 71 – A opção pelo autopatrocínio deverá ser 
feita, por escrito, por meio do Termo de Opção, no 
prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do 
extrato de opção aos institutos de que trata o 
Capítulo XII deste Regulamento. 

  

   
§1º- A data de início do autopatrocínio para o 
Participante que cessar o vínculo empregatício com 
o Patrocinador será o dia imediatamente posterior 
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ao término do vínculo.  
   
§2º- A data de início do autopatrocínio para o 
Participante que mantiver o vínculo com o 
Patrocinador, será o dia do requerimento. 

 §2º- A data de início do autopatrocínio para o Participante 
que mantiver o vínculo com o Patrocinador, será o dia 
imediatamente posterior a perda total ou parcial da 
remuneração recebida. 

Alterado. 
Motivo:   
Divergência com o disposto no §1º do 
artigo 16.  

   
§3º- O Participante na condição de autopatrocinado 
deverá, além da sua contribuição normal básica, 
efetuar contribuições normais do Patrocinador, da 
cobertura das despesas administrativas e  para 
cobertura dos benefícios de risco, definidas 
atuarialmente.   

  

   
§4º- Nos casos de perda parcial da remuneração 
decorrente de afastamento por doença ou acidente 
de trabalho, não será permitida a opção pelo 
Instituto do autopatrocínio. 

  

   
§5º- A partir da data do Término do Vínculo com o 
Patrocinador não serão feitos novos créditos na 
CIV, mas ela será mantida e o seu saldo atualizado 
mensalmente pelo valor da cota patrimonial do 
Plano. Caso, no futuro, o Participante venha a 
requerer o Resgate, este saldo será transferido para 
a CIP de acordo com os artigos 68 e 69 deste 
Regulamento. 

  

   
§ 6º - Ao Participante que tiver perda parcial ou 
total de sua remuneração, o valor referência para 
cálculo das contribuições do Participante 
autopatrocinado será o seu último Salário de 
Participação no Patrocinador, corrigido 
anualmente, no mês de novembro, pelo INPC ou 
outro índice que vier a substituí-lo. 
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§7º- A opção pelo autopatrocínio não impede 
posterior opção pelos institutos do Resgate, 
Benefício Proporcional Diferido e Portabilidade, 
desde que preenchidos os requisitos para a opção 
destes Institutos. 

  

   
SEÇÃO III 
DO BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO 

  

   
Art. 72 - O Benefício Proporcional Diferido é o 
instituto que faculta ao Participante, em razão da 
cessação de vínculo empregatício com o 
Patrocinador, antes de cumpridas todas as 
elegibilidades para aquisição ao benefício de 
aposentadoria, optar por receber, em tempo futuro, 
o benefício decorrente desta opção. 

  

   
Art. 73 - O Participante que se desligar do 
Patrocinador e que na data do Término do Vínculo 
não tenha direito a receber Benefício de 
Aposentadoria Programada nem Aposentadoria por 
Invalidez e que não tenha optado pelo instituto do 
autopatrocínio, do Resgate e da Portabilidade, 
poderá, desde que tenha no mínimo 3 (três) anos de 
tempo de vinculação ao plano, optar pelo instituto 
do Benefício Proporcional Diferido para receber, 
no futuro, o benefício decorrente desta opção 
prevista neste Regulamento. 

  

   
§1º- A opção pelo instituto do Benefício 
Proporcional Diferido deverá ser formulada pelo 
Participante, por meio do Termo de Opção a ser 
apresentado, por escrito, à Fundação, no prazo de 
30 (trinta) dias da data do recebimento do extrato 
de que trata o capítulo XII deste Regulamento. 
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§2º- Na data da opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido o saldo da CIV será transferido para a 
CIP, conforme o artigo 60. Durante o período de 
diferimento o saldo da CIP será corrigido pelo 
valor da cota patrimonial do Plano. 

  

   
§3º- O Benefício Proporcional Diferido será igual à 
transformação do saldo da CIP, calculado de 
acordo com o artigo 60, na data em que o 
Participante preencher os requisitos exigidos pelo 
Regulamento para o Benefício Pleno. 

  

   
§4º- Com a opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido, cessarão as contribuições normais básicas 
ao plano, a partir da data do requerimento.  

  

   
§5º– A despesa administrativa decorrente do 
período em que o Participante estiver aguardando o 
Benefício proporcional diferido será descontada do 
saldo de conta total do Participante, antes da 
conversão em Benefício, proporcional a última 
contribuição efetuada ao Plano pelo tempo 
remanescente para o início do gozo de benefício. 

  

   
§6º - Durante o período de diferimento, o 
Participante não terá direito aos benefícios de risco 
oferecidos pelo Plano. 

  

   
§7º- O Benefício Proporcional Diferido será devido 
a partir da data em que o Participante preencher os 
requisitos exigidos pelo Regulamento para o 
benefício pleno. 

  

   
§8º- O Participante que optou pelo Instituto   
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Benefício proporcional diferido poderá, em data 
posterior, optar pelo instituto do Resgate ou da 
Portabilidade, desde que preenchidos os requisitos 
previstos neste Regulamento. 
   
§9º- Na hipótese de presunção pela Fundação da 
opção pelo instituto do benefício proporcional 
diferido serão aplicadas as regras contidas no 
parágrafo anterior e no caput deste artigo. 

  

   
§10 - Em caso de falecimento do Participante 
durante o período de diferimento o valor da CIP 
será revertida em prol dos Beneficiários, ou na 
falta deste aos seus herdeiros legais, em forma de 
resgate conforme previsto na Seção I, do Capítulo 
XI. 

  

   
§11 - Na hipótese do Participante não atingir o 
período mínimo de carência de 3 (três) anos de 
vinculação ao Plano quando do seu desligamento 
do Patrocinador, e, não optar pelo instituto do 
Resgate ou do autopatrocínio, ou, não estar em 
gozo de Benefício de Aposentadoria por Invalidez, 
não haverá opção presumida pelo Instituto do 
Benefício Proporcional Diferido. Prescreverá em 5 
(cinco) anos contados do seu desligamento do 
Patrocinador o direito pelo recebimento dos  
valores não reclamados, sob pena do mesmo ser 
revertido em favor do fundo administrativo da 
Fundação, nada mais sendo devido ao Participante 
silente.  

  

   
SEÇÃO IV 
DA PORTABILIDADE 

  

   
Art. 74- É o instituto que faculta ao Participante   
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transferir os recursos financeiros correspondentes 
ao seu direito acumulado para outro plano de 
benefícios de caráter previdenciário, operado por 
entidade de previdência complementar ou 
sociedade seguradora, autorizada a operar o 
referido plano, desde que atendidos 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
   
I- ter, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de 
vinculação ao Plano. 

  

   
II- ter rescindido o contrato de trabalho com o 
Patrocinador. 

  

   
III- não estar em gozo de benefício previsto neste 
Plano de Benefícios. 

  

   
§1º- O valor a ser portado para o Plano de 
Benefícios Receptor será calculado com o valor da 
cota patrimonial do mês da solicitação da 
portabilidade, após a transferência da CIV para a 
CIP, respeitado o artigo 71. 

§1º- O valor a ser portado para o Plano de Benefícios 
Receptor será calculado com o valor da cota patrimonial 
do mês da solicitação da portabilidade, após a 
transferência da CIV para a CIP, respeitado o artigo 68. 

Alterado.  
Motivo: 
A remissão do artigo estava equivocada.  

   
§2º- A transferência referente à portabilidade será 
efetuada até o último dia útil do mês subsequente 
ao da entrega do Termo de Portabilidade na 
Fundação. 

§2º- A transferência referente à portabilidade será 
efetuada nos prazos estabelecidos na legislação vigente. 

Alterado. 
Motivo: 
Adequação à Nota Técnica nº 
2665/2017/PREVIC. 

   
§3º- Entre a data do cálculo e a data da efetiva 
transferência, os recursos a serem portados serão 
atualizados pela variação da cota patrimonial 
ocorrida nesse período. 

  

   
§4º- A portabilidade terá caráter irrevogável e 
irretratável e seu exercício implicará o 
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cancelamento da inscrição do participante neste 
Plano, extinguindo-se, com a transferência dos 
recursos, todo e qualquer compromisso do Plano 
para com o participante e seus beneficiários. 
   
§5º- O Instituto da portabilidade não implicará, em 
nenhuma hipótese, qualquer pagamento pela 
Fundação diretamente ao participante ou aos seus 
beneficiários. 

  

   
SEÇÃO V 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS 
INSTITUTOS 

  

   
Art. 75 – O Participante que tenha cessado seu 
vínculo empregatício com o Patrocinador, antes de 
ter preenchido os requisitos de elegibilidade ao 
Benefício Pleno, inclusive na forma antecipada, e 
que não tenha optado por nenhum dos institutos 
previstos nos artigos 67, 70, 72 e 74 deste 
Regulamento, no prazo de 60 (sessenta) dias após o 
término do vínculo, terá presumida a sua opção 
pelo benefício proporcional diferido.  

   

   
SEÇÃO VI 
DA DIVULGAÇÃO 

  

   
Art. 76 - Aos Participantes serão entregues cópias 
atualizadas do Estatuto da Fundação, deste 
Regulamento e o certificado de participante, além 
de material explicativo que descreva suas 
características em linguagem simples e precisa.  

Art. 76 - Aos Participantes serão entregues cópias 
atualizadas do Estatuto da Fundação, deste Regulamento e 
o certificado de participante, além de material explicativo 
que descreva suas características em linguagem simples e 
precisa, que poderão ser acessados em sua 
integralidade, inclusive, por meio eletrônico no site da 
Fundação. 

Alterado. 
 
Motivo:  
Inclusão da possibilidade de acesso aos 
normativos e materiais explicativos da 
entidade por meio do site da Fundação.  
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CAPÍTULO XII 
DO EXTRATO, TERMO DE OPÇÃO E TERMO 
DE PORTABILIDADE 
 

  

   
SEÇÃO I 
DO EXTRATO 

  

   
Art. 77 – A Fundação fornecerá ao Participante  
um extrato na forma prevista em lei, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da 
informação do Término do Vínculo pelo 
Patrocinador. 

  

   
SEÇÃO II 
DO TERMO DE OPÇÃO 

  

   
Art. 78 – Após o recebimento do Extrato referido 
no artigo 77 deste Regulamento, o Participante terá 
o prazo máximo de 30 (trinta) dias para formalizar 
sua opção por um dos Institutos a que se refere o 
Capítulo XI, mediante o protocolo do Termo de 
Opção. 

  

   
§1º - O Termo de Opção deverá conter:   
   
I - identificação do Participante;   
   
II - identificação do Plano de Benefícios;   
   
III - opção efetuada entre os Institutos previstos 
neste Regulamento. 

  

   
§2º- Caso o Participante venha a questionar   
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informações constantes do extrato, o prazo para 
opção por quaisquer dos institutos ficará suspenso 
até que a Fundação preste os esclarecimentos 
devidos, considerando o prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis a contar do pedido formulado 
pelo Participante. A partir dos esclarecimentos 
prestados pela Fundação o Participante terá o prazo 
de até 30 dias para cumprir o disposto no caput 
deste artigo. 
   
 
SEÇÃO III 
DO TERMO DE PORTABILIDADE 

  

   
Art. 79- No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da entrega pelo Participante do Termo de 
Opção, a Fundação deverá encaminhar à entidade 
de previdência complementar ou companhia 
seguradora escolhida pelo Participante, receptora 
dos recursos, o termo de portabilidade devidamente 
preenchido.  

 
Art. 79- No prazo máximo estabelecido pela legislação 
vigente, a Fundação deverá encaminhar à entidade de 
previdência complementar ou companhia seguradora 
escolhida pelo Participante, receptora dos recursos, o 
termo de portabilidade devidamente preenchido. 

 
 
Alterado. 
Motivo: 
Adequação à Nota Técnica nº 
2665/2017/PREVIC. 

   
Art. 80- Na hipótese de o Participante optar por 
transferir os recursos para uma entidade aberta de 
previdência complementar ou companhia 
seguradora, a portabilidade será exercida por meio 
do Termo de Portabilidade emitido pela Fundação, 
e deverá conter as seguintes informações:  

  

   
I- identificação do Participante e sua anuência 
quanto às informações constantes do Termo de 
Portabilidade;  

  

   
II-denominação do plano originário;    
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III-número de registro no Cadastro Nacional de 
Planos de Benefícios-CNPB ou número do 
Processo Susep, conforme o caso, do plano 
originário.  

  

   
IV-Identificação da entidade que administra o 
plano receptor;  

  

   
V-número de registro no Cadastro Nacional de 
Planos de Benefícios- CNPB ou número de 
Processo Susep, conforme o caso, do plano 
receptor;  

 
 

 

   
VI-data em que o plano receptor foi contratado ou 
data de adesão do participante ao plano;  

  

   
VII- dados da conta corrente bancária titulada pela 
entidade que administra o plano receptor, para a 
qual a entidade cedente deverá transferir os 
recursos; 

  

   
VIII- valor a ser portado, informando o respectivo 
percentual dos recursos financeiros do plano 
originário; 

  

   
IX- regime tributário, de alíquotas progressivas ou 
regressivas, a que estão sujeitos os recursos a 
serem portados; e 

  

   
X- declaração de concordância, por parte da 
entidade cessionária, em recepcionar os recursos. 

  

   
§ 1º As informações constantes dos incisos IV, V, 
VI e VII, bem como, a declaração de concordância 
em recepcionar os recursos, prevista no inciso X, 
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deverão ser obtidas previamente pelo Participante 
junto à entidade cessionária. 
   
§ 2º A Fundação emitirá e encaminhará o Termo de 
Portabilidade no prazo previsto no artigo 79, 
contendo as seguintes informações, além das 
constantes dos incisos I  a X do artigo 80:  

  

   
I-data de cálculo dos recursos financeiros a serem 
portados;  

  

   
II- valor dos recursos financeiros a serem portados, 
posicionando na data de cálculo;  

  

   
III- critério de atualização do valor a ser portado, 
referente ao período entre a data de cálculo e data 
da transferência dos recursos ao Plano de 
Benefícios receptor, e  
 

 
 
 
 
 

 

IV- no caso de adoção do regime de tributação por 
alíquotas regressivas, informações sobre as datas e 
valores dos aportes vertidos ao plano, em moeda da 
época, disponibilizamos em meio magnético 
indexável. 

  

   
Artigo 81 - A opção pela portabilidade para uma 
entidade fechada de previdência complementar será 
exercida por meio do Termo de Portabilidade e 
conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

  

   
I - a identificação e anuência do Participante;   
   
II - a identificação do Plano com a assinatura do 
seu representante legal; 
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III - a identificação da entidade fechada de 
previdência complementar que opera o Plano de 
Benefícios receptor; 

  

   
IV - o valor a ser portado constante do Extrato;   
   
V- critério de atualização do valor a ser portado até 
o último dia útil anterior ao da efetiva transferência 
dos recursos; 

  

   
VI - prazo para transferência dos recursos;   
   
VII - a indicação da conta corrente titulada pela 
entidade que administra o Plano de Benefícios 
receptor. 

  

   
Artigo 82 - A transferência dos recursos 
financeiros para outro Plano de Benefícios de 
entidade de previdência complementar ou de 
companhia seguradora, conforme escolha do 
Participante, ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente ao da entrega do termo de 
portabilidade na entidade receptora.  

  

    
CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

   
Art. 83- A Fundação poderá contratar junto a 
empresas seguradoras autorizadas a funcionar no 
país, seguro para cobertura de riscos atuariais 
provenientes da concessão de Benefícios de 
Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte e 
Pecúlio por Morte de Participantes e de Assistidos. 

  

   
Art. 84- Todo Assistido ou respectivo   
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representante legal assinará os formulários e 
fornecerá os dados e documentos necessários 
exigidos, periodicamente, pela Fundação, para 
provar a elegibilidade e para a manutenção do 
Benefício. A falta de cumprimento dessas 
exigências poderá resultar na suspensão do 
pagamento do Benefício, que perdurará até o seu 
completo atendimento. 
   
Art. 85- A Fundação encaminhará, anualmente, a 
todos os Assistidos o formulário de 
Recadastramento que deverá ser devidamente 
preenchido, assinado e devolvido à Fundação até o 
último dia útil do mês de dezembro. 

  

   
CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS  
 

  

Art. 86- Este Regulamento será aplicável aos 
Participantes, Beneficiários e Assistidos vinculados 
a este Plano de Benefícios e que mantiverem esta 
condição na data de aprovação do Plano. 

  

   
Parágrafo único: Serão resguardados os direitos já 
adquiridos ou acumulados pelos Participantes 
elegíveis, Beneficiários e Assistidos, na data de 
modificação do Plano, independente da alteração 
efetuada.   

  

   
Art. 87- A presente alteração regulamentar visa 
normatizar a transição de Participantes e Assistidos 
vinculados a este Plano de Benefícios, que optem 
pela migração voluntária deste Plano para o Plano 
de Benefícios Prever, devidamente aprovado pelo 
órgão regulador. 
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§1º- A migração de Participantes e Assistidos para 
o Plano de Benefícios Prever dependerá de 
manifestação por meio da assinatura do Termo de 
Opção de Migração, no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias, a contar da data da aprovação 
pelo órgão público competente. 

  

   
§2º- A Fundação enviará a todos os Participantes e 
Assistidos deste Plano de Benefícios o Termo de 
Opção de Migração no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar da data de aprovação do 
processo de migração pelo órgão público 
competente. 

  

   
§3º- Será vedada a opção pela migração para o 
Plano de Benefícios Prever ao Participante e 
Assistido inadimplente. 

  

   
§4º- No curso do prazo de opção pela migração, a 
Fundação oportunizará aos Participantes e 
Assistidos inadimplentes deste Plano de 
Benefícios, possibilidade de regularização do 
débito.  

  

   
§5º- Não regularizado o débito no prazo a que se 
refere o parágrafo §1º, será vedado ao Participante 
e Assistido inadimplente a opção pela migração 
para o Plano Prever.  

  

   
Art. 88- Os valores das reservas dos Participantes e 
Assistidos deste Plano de Benefícios, que 
eventualmente venham a optar por migrar para o 
Plano de Benefícios Prever, serão apurados na data 
do cálculo, correspondente ao último dia do mês 
em que ocorrer a data de autorização do processo 
de migração pelo órgão público competente. 
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Art.89- Na data-efetiva a Fundação efetuará a 
liquidação de todos os compromissos previstos no 
Termo Geral de Migração de Planos de Benefícios 
e Transferência de Ativos. 

  

   
§1º- A data-efetiva ocorrerá em 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da data de aprovação pelo 
órgão público competente. 

  

   
§2º- A reserva de migração dos Participantes deste 
Plano de Benefícios corresponderá ao saldo de 
contas individuais (CIP e CIV) após o 
equacionamento do seu déficit atuarial, se houver. 

  

   
§3º- A reserva de migração de Assistidos e 
Pensionistas vitalícios corresponderá à Provisão 
Matemática de Benefício Definido estruturado em 
regime de capitalização, diminuída da Provisão 
Matemática a constituir após o equacionamento do 
déficit, se houver.  

  

   
§4º- A reserva de migração de Assistidos e 
Pensionistas que optaram pela Aposentadoria 
Programada Temporária, corresponderá aos saldos 
de contas individuais dos Benefícios concedidos, 
no regime de Contribuição Definida. 

  

   
§5º- Constitui condição obrigatória do processo de 
migração para o Plano de Benefícios Prever o 
equacionamento atuarial prévio, pelos 
Participantes, Assistidos e Patrocinadores dos 
déficits existentes no Plano de origem. 

  

   
§6º- O Participante que requerer a migração para o   
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Plano de Benefícios Prever terá o saldo de sua 
reserva de migração, calculada com base na 
avaliação atuarial, transferido para a conta 
individual própria do novo Plano de Benefícios. 
   
Art. 90- Os limites de contribuição, a que alude o 
inciso I do artigo 19, poderão ser revistos, 
periodicamente, pela Diretoria Executiva com 
ratificação do Conselho Deliberativo e aprovação 
pelo órgão fiscalizador. 

  

   
Art. 91- Este Regulamento entrará em vigor na 
data de homologação pela autoridade competente e 
será encaminhado para registro no órgão próprio. 

  

   
 Art. 92- As obrigações concernentes ao processo 
de migração serão consideradas nulas se não forem 
respeitados os padrões mínimos estabelecidas nesta 
seção.   

  

   
Art. 93- Revogam-se as disposições em contrário, 
inclusive o Regulamento anterior.  

  

   
Parágrafo único: A revogação do Regulamento 
anterior ocorrerá a partir da data da publicação no 
Diário Oficial da União desta alteração contratual 
pelo órgão regulador e fiscalizador responsável. 

  

   
 
 

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2018.  
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