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CAPÍTULO I
DO PLANO E SEUS FINS

Artigo 1 - Este Regulamento estabelece os direitos e as obrigações 
dos Patrocinadores, dos Participantes, dos Benefi ciários e da Funda-
ção Assistencial e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande 
do Sul, em relação ao Plano de Benefícios Prever instituído na mo-
dalidade de contribuição defi nida. 

§1º -  Este Regulamento e o Estatuto, em conjunto, constituem-se 
no instrumento válido para reger, defi nir e delimitar a referida 
matéria, sem prejuízo da observância e respeito à legislação 
vigente.  

§2º -  São Patrocinadores deste Plano a ASCAR - Associação Suli-
na de Crédito e Assistência Rural e a Fundação Assistencial 
e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande do Sul 
relativamente a seus empregados, e outros que por ventura 
vierem fi rmar Termo e/ou Convênio de Adesão com este Pla-
no de Benefícios. 

§3º -  A inscrição do Participante e seus Benefi ciários neste Plano 
e a manutenção dessa qualidade são pressupostos indispen-
sáveis para o recebimento de qualquer Benefício previsto 
neste Regulamento.

Artigo 2 - O Plano de Benefícios Prever será administrado pela Fun-
dação, e será oferecido aos empregados dos Patrocinadores da se-
guinte forma:

a) Por meio de migração, no prazo de 90 (noventa) dias, após 
decorridos 30 (trinta) dias da data de publicação da aprovação 
do Regulamento pelo órgão regulador e fi scalizador no Diário 
Ofi cial da União (D.O.U)  daqueles Participantes e Assistidos 
vinculados ao Plano de Benefícios II - Plano Misto, os quais 
por meio de livre e espontânea manifestação por escrito de 
suas vontades, optarem sem vício do consentimento, por ade-
rir ao Plano de Benefícios  previsto neste regulamento. 
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b)  Por meio de termo de adesão aos empregados não vincula-
dos a nenhum outro plano oferecido pelos Patrocinadores.

Parágrafo Único: As regras para a migração de Participantes vincu-
lados a outros Planos administrados pela Fundação estão descritas 
no Capítulo X deste Regulamento.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Artigo 3 - Neste Regulamento as expressões, palavras, abreviações 
ou siglas, a seguir descritas em ordem alfabética, quando grafadas 
com a primeira letra maiúscula, terão seus signifi cados conforme de-
fi nidas neste regulamento, a menos que o contexto em que estiverem 
inseridas indique claramente outro sentido. O masculino incluirá o 
feminino e o singular incluirá o plural, a menos que, sem qualquer 
dúvida, o contexto onde estiver inserido determine que se faça a dis-
tinção:

Assistido: São os Participantes ou seus Benefi ciários em gozo de 
benefício de prestação continuada.

Atuário: É a pessoa física ou jurídica contratada pela Fundação com 
o propósito de conduzir avaliações atuariais e prestar, quando neces-
sário serviços de consultoria atuarial e correlatos. O atuário contrata-
do deverá ser uma pessoa física que seja membro do Instituto Brasi-
leiro de Atuária ou uma pessoa jurídica que tenha em seu quadro de 
profi ssionais, no mínimo, um membro do mesmo Instituto.

Benefi ciário: É o Benefi ciário do Participante e do Assistido confor-
me defi nido no Capítulo III deste Regulamento, enquanto atender as 
condições nele previstas.

Benefícios: Corresponderão aos pagamentos devidos aos Partici-
pantes e aos Benefi ciários por este Plano de Benefícios. 
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Conta Individual Própria (CIP): É a conta do Participante onde se-
rão creditadas suas contribuições pessoais, após descontadas a con-
tribuição administrativa, capitalizadas por meio da variação da cota 
patrimonial do Plano.

Conta Individual do Participante em Benefício (CIPB): representa 
o somatório das contas CIP e CIV na data do requerimento do Bene-
fício, e também a conta receptora dos valores migrados dos Assisti-
dos oriundos do Plano de Benefícios II - Plano Misto. 

Conta Individual Vinculada (CIV): É a conta do Participante onde 
será creditada a parcela da contribuição do Patrocinador, após des-
contada a contribuição administrativa realizada em nome do Partici-
pante. 

Conta de Benefício de Invalidez (CBI): representa o somatório con-
tas CIP e CIV, com a fi nalidade de custear o Benefício de Aposenta-
doria por Invalidez.

Conta de Benefício de Pensão (CBP): signifi ca a conta CIPB, com 
a fi nalidade de custear o Benefício de Pensão por Morte.

Conta Portabilidade: signifi ca a conta que receberá os recursos por-
tados de outro Plano de Previdência Complementar.

Conselho Deliberativo: É o órgão máximo de controle, deliberação 
e orientação da Fundação.

Cota Patrimonial: signifi ca a menor fração que compõe a reserva 
garantidora de Benefícios neste Plano de Benefícios que na data 
da efetivação do primeiro aporte de contribuições corresponderá a 
1,000000 (uma) cota. 

Data Base: signifi ca a data defi nida para os cálculos referenciais que 
servirão para instrumentalização do processo de migração.  

Data Efetiva do Plano: signifi ca a data de entrada em vigor deste 
Plano de Benefícios aprovado pela autoridade competente.
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Direito Acumulado: É o total das contribuições programáveis ver-
tidas pelo Participante, ou em nome deste, atualizada pela variação 
do valor da cota.

Estatuto: É o Estatuto da Fundação Assistencial e Previdenciária da 
Extensão Rural no Rio Grande do Sul. 

Fundação: É a Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão 
Rural no Rio Grande do Sul, enquanto administradora e executora do 
Plano de Benefícios Prever.

Fundo Administrativo: É o fundo criado para a cobertura das 
despesas administrativas cuja receita virá de parcela das con-
tribuições dos Participantes, Assistidos, dos Patrocinadores e 
do resultado dos investimentos. Além deste recurso integrará o 
Fundo Administrativo as receitas provenientes da parcela da CIV 
a que o Participante não teria direito em seu desligamento do 
Patrocinador. 

INPC: É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor publicado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). 

Nota Técnica Atuarial: É o documento que expressa as formulações 
matemáticas e atuariais, bases técnicas e descritivas do cálculo dos 
compromissos e direitos da Fundação, do Patrocinador, dos Partici-
pantes e Assistidos. 

Participante: É a pessoa física que aderir neste Plano de Benefícios 
e que mantiver essa qualidade nos termos deste Regulamento. 

Patrocinadores: São as pessoas jurídicas que tenham celebrado ou 
que venham a celebrar convênio de adesão com a Fundação, em 
relação a este Plano de Benefícios, nos termos do seu Estatuto e em 
consonância com o ordenamento jurídico específi co.

Plano de Benefícios Prever, ou Plano de Benefícios ou Plano: É 
o conjunto de Benefícios e os institutos previstos neste Regulamento, 
com as alterações que lhe forem introduzidas.
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Plano de Origem: É o plano do qual serão migrados os recursos 
fi nanceiros para este Plano de Benefícios. É considerado plano de 
origem, o Plano de Benefícios II - Plano Misto.

Previdência Social: É o órgão público que tem como objetivo reco-
nhecer e conceder benefícios previdenciários aos seus segurados e 
respectivos dependentes ou outro órgão de caráter ofi cial com obje-
tivos similares.

Salário de Participação: É a composição de valores que servirá de 
base para apuração da contribuição, conforme defi nido no Art. 51 
deste Regulamento. 

Saldo de Conta Individual: É o saldo formado pelo somatório da 
CIP e da CIV.

Tempo de Vinculação: É o tempo de vinculação à Fundação, conta-
do a partir da data de adesão ao Plano de Benefícios.

Término do Vínculo: É a data da rescisão do contrato de trabalho 
do Participante com o Patrocinador e/ou afastamento defi nitivo, em 
decorrência de renúncia, demissão, exoneração ou término de man-
dato.

Termo de Migração: É o documento formal que faculta ao Partici-
pante a transferência para novo Plano de Benefícios.

Vínculo: É a relação entre o Participante e o Patrocinador decorrente 
de contrato de trabalho e/ou cargo de administrador, nos termos da 
legislação aplicável.

Unidade de Referência: É o parâmetro monetário mínimo para pa-
gamento de Benefícios de forma continuada. 

Perda Total da remuneração: É a perda total da remuneração pela 
cessação do vínculo empregatício com o Patrocinador ou entrar em 
licença sem remuneração.
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Perda Parcial da remuneração: É a redução temporário ou perma-
nente da remuneração junto ao empregador. 

Reserva Garantidora de Benefícios: É o montante constituído pe-
las contribuições normais e adicionais que tem como fi nalidade pro-
ver o pagamento de benefícios de caráter previdenciário.

CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS

Artigo 4 - São Participantes, para efeito deste Regulamento:

I - os empregados dos Patrocinadores que, a partir da Data Efetiva do 
Plano, tenham ingressado ou venham a ingressar neste Plano de Be-
nefícios e que mantenham a qualidade de Participante, nos termos 
deste Regulamento.

II - os ex-empregados dos Patrocinadores que se mantenham fi liados 
a este Plano de Benefícios, nos termos deste Regulamento.

III - aqueles que estejam recebendo Benefício de renda programada 
previsto neste Regulamento.

Artigo 5 - O ingresso de Participante neste Plano de Benefícios e 
a manutenção dessa qualidade são pressupostos indispensáveis à 
obtenção por este ou por seus Benefi ciários de quaisquer Benefícios 
previstos neste Regulamento.

SEÇÃO I
Do Ingresso do Participante

Artigo 6 - O pedido de ingresso neste Plano de Benefícios deverá ser 
efetuado pelo Participante mediante manifestação formal de vontade 
por meio de formulário próprio, fornecido pela Fundação, devidamen-
te instruído com os documentos por ela exigidos.
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Parágrafo único: O pedido de ingresso de Participante oriundo de 
outro Plano de Benefícios administrado pela Fundação será precedi-
do da pactuação de termo para tal fi nalidade.

Artigo 7 - O pedido de ingresso como Participante deste Plano de 
Benefícios poderá ser efetuado pelo interessado a partir da Data do 
Vínculo com o Patrocinador.

§1º -  O ingresso do Participante será efetivado no ato de aprova-
ção da fi cha de inscrição no Plano de Benefícios Prever pela 
Fundação.

§2º -  No ato do pedido do ingresso o Participante deverá preen-
cher os formulários nos quais indicará os seus respectivos 
Benefi ciários e autorizará a cobrança de contribuições de 
que trata este Regulamento, mediante desconto em folha de 
pagamento.

§3º -  No caso de Participante autopatrocinado, o Participante de-
verá preencher os formulários nos quais indicará os seus 
respectivos Benefi ciários e autorizará a cobrança de contri-
buições de que trata este Regulamento, mediante débito em 
conta corrente ou boleto bancário. 

§4º -  O Participante é obrigado a comunicar à Fundação qualquer 
modifi cação nas informações prestadas, dentro do prazo de 
30 (trinta) dias da sua ocorrência, inclusive aquelas relativas 
a seus Benefi ciários.

Artigo 8 - O ingresso neste Plano de Benefícios e a indicação de 
Benefi ciários processados mediante infringência de qualquer norma 
legal serão nulos de pleno direito e não produzirão nenhum efeito, 
sendo cancelados em qualquer época, sem prejuízo da responsabili-
dade civil e penal pelo ato praticado.
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SEÇÃO II
Da Perda da Qualidade de Participante

Artigo 9 - Perderá a condição de Participante aquele que:

I - requerer o desligamento deste Plano de Benefícios.

II - falecer.

III - receber Benefício na forma de pagamento único, com a conse-
quente perda de direito a pagamentos de prestação mensal.

IV - optar pelo instituto da portabilidade ou resgate das contribuições 
nos termos deste Regulamento;

V - deixar de recolher ao Plano de Benefícios por 03 (três) meses 
consecutivos o valor de suas Contribuições nas datas devidas, in-
clusive aquelas destinadas ao custeio das despesas administrativas, 
quando for o caso, desde que previamente avisado.

VI - deixar de manter vínculo com o Patrocinador, ressalvados os 
casos em que o Participante tiver direito à aposentadoria pelo Plano 
ou da opção pelo instituto do autopatrocínio ou do benefício propor-
cional diferido e da presunção pela Fundação da opção pelo instituto 
do benefício proporcional diferido.

Parágrafo único: O Participante que perder o vínculo com o Patroci-
nador e requerer o cancelamento da sua inscrição poderá optar pelo 
instituto do resgate ou da portabilidade previstos neste Regulamento. 

Artigo 10 - A data da perda da qualidade de Participante, na hipótese 
do mesmo requerer o seu desligamento deste Plano de Benefícios 
corresponderá ao dia de homologação deste pedido requerido à Fun-
dação. 

Artigo 11 - A data da perda da qualidade de Participante, na ocor-
rência de falecimento do Participante será o dia subsequente ao do 
falecimento. 
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Artigo 12 - A data da perda da qualidade de Participante, na hipótese 
do Participante receber Benefício na forma de pagamento único, com 
a consequente perda de direito a pagamentos de prestação mensal, 
será o dia do pagamento do Benefício.

Artigo 13 - A data da perda da qualidade de Participante, na hipótese 
do Participante optar pelo instituto da portabilidade ou resgate das 
contribuições nos termos deste Regulamento, será o dia da opção 
pelo instituto da portabilidade ou do resgate das contribuições.

Artigo 14 - A perda da qualidade de Participante ocorrerá após a 
inadimplência de 3 (três) contribuições normais ininterruptas ou in-
tercaladas.

Parágrafo único: A regra prevista neste artigo não se aplica aos Par-
ticipantes que estejam aguardando deferimento administrativo pela 
Fundação, àqueles que optaram pelos institutos do autopatrocínio e 
benefício proporcional diferido.

Artigo 15 - A data da perda da qualidade de Participante, na hipótese 
do Participante deixar de manter vínculo com o Patrocinador, ressalva-
dos os casos em que o Participante tiver direito à aposentadoria pelo 
Plano ou da opção pelo instituto do autopatrocínio, do benefício pro-
porcional diferido e da presunção pela Fundação da opção pelo institu-
to do benefício proporcional diferido, será o dia do Término do Vínculo. 

Artigo 16 - Para efeito do disposto no inciso V do Art. 9º, o Partici-
pante será comunicado por 3 (três) meses ininterruptos pelo número 
de notifi cações que se fi zerem necessárias pela Fundação. O Parti-
cipante será notifi cado a partir do vencimento da 3ª contribuição ina-
dimplida para pagar os valores atrasados em um prazo de 15 (quin-
ze) dias. O não pagamento no prazo fi xado cancelará a inscrição do 
Participante junto ao Plano de Benefícios.

Artigo 17 - A perda da qualidade de Participante, exceto se decorren-
te de seu falecimento, acarreta de pleno direito a perda da condição 
dos respectivos Benefi ciários, independentemente de qualquer aviso 
ou notifi cação por parte da Fundação.
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Artigo 18 - O Participante que requerer o desligamento do Plano 
antes do Término do Vínculo somente terá direito ao recebimento 
do resgate de contribuições após o Término do Vínculo, obser-
vadas as condições previstas na seção IV, do Capítulo IX deste 
Regulamento.

SEÇÃO III
Dos Benefi ciários

Artigo 19 - São dependentes do Participante ativo e do Assistido 
reconhecidos pela Previdência Social, quais sejam: a) cônjuge; 
b) companheiro; c) filhos e enteados solteiros menores de 21 
(vinte e um) anos e não emancipados; d) filhos e enteados sol-
teiros até o aniversário de 24 (vinte e quatro) anos desde que 
estiver cursando curso superior; e) filhos e enteados inválidos, 
desde que a invalidez tenha ocorrido antes de 21 anos.

Parágrafo único: Não haverá limite de idade para o fi lho total e per-
manentemente inválido, devidamente atestado pela Previdência So-
cial, desde que a invalidez tenha se manifestado antes da perda da 
qualidade de dependente pela Previdência Social.

Artigo 20 - No caso de o Participante, simultaneamente, deixar côn-
juge e companheiro (a), o Benefício será repartido de acordo com os 
critérios da Previdência Social e desde que esteja recebendo benefí-
cio similar pela Previdência Social.

Artigo 21 - Os Benefi ciários de Participantes que estejam em gozo 
de Benefício por este Plano serão aqueles por ele registrados na 
data do requerimento do Benefício, podendo ser alterado a qualquer 
tempo, respeitando o disposto no artigo 19.
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SEÇÃO IV
Da Manutenção da Qualidade 

de Participante

Artigo 22 - O Participante que deixar de manter vínculo empregatício 
com o Patrocinador e na Data do Término do Vínculo, não tenha di-
reito a receber Benefício de Aposentadoria Programada ou Aposen-
tadoria por Invalidez nem optado pelo instituto da portabilidade e do 
resgate de contribuições poderá permanecer no Plano nas seguintes 
condições:

I - Como Participante autopatrocinado, assumindo as contribuições 
de Participante, do patrocinador e as destinadas ao custeio das des-
pesas administrativas.

II - Poderá optar pelo instituto do benefício proporcional diferido de 
acordo com as regras do Art. 78 e parágrafos deste Regulamento.

CAPÍTULO IV
BENEFÍCIOS DO PLANO

Artigo 23 - Os Benefícios previdenciários concedidos neste Plano, 
por meio deste Regulamento, são:

I - Aposentadoria Programada;

II - Aposentadoria Proporcional;

III - Aposentadoria por Invalidez;

IV - Pensão por Morte 

§1º -  Caso o valor de qualquer um dos Benefícios previstos no 
caput deste artigo resultar inferior a 1(uma) Unidade de Re-
ferência prevista na Seção VII, do Capítulo IV, deste Regula-
mento, o saldo CIPB - no caso de Aposentadoria Programa-
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da, CBI - no caso de aposentadoria por Invalidez e CBP - no 
caso de Pensão por Morte será pago de uma única vez ao 
Participante ou Benefi ciário, na proporção indicada, na forma 
prevista neste Regulamento, extinguindo-se defi nitivamente 
com o seu pagamento todas as obrigações deste Plano pe-
rante o Participante ou Benefi ciário.

§2º -  Os Benefícios previstos no caput deste artigo serão calcula-
dos com base no saldo da conta individual vigente no último 
dia do mês do requerimento. 

§3º -  Os Benefícios previstos no caput deste artigo serão atualiza-
dos mensalmente com base na variação das cotas do Plano.

§4º -  Em caso de moléstia grave, comprovada mediante a apre-
sentação de laudo médico pericial, será facultado ao Parti-
cipante, uma única vez, alterar o prazo de recebimento da 
renda, readequando o número de cotas a receber, respeitado 
o prazo de recebimento de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 
35 (trinta e cinco) anos. 

Artigo 24 - O Benefício de Aposentadoria Programada será calcula-
do com base nos dados do Participante na Data do Término do Vín-
culo. Para o Participante na condição de autopatrocinado o Benefício 
será calculado na data do requerimento do Benefício de Aposentado-
ria Programada.

Artigo 25 - O Benefício de Aposentadoria Proporcional será calcula-
do com base nos dados  cadastrais do Participante na data da opção 
pelo instituto do benefício proporcional diferido.

Artigo 26 - O Benefício de Aposentadoria por Invalidez será calcula-
do com base nos dados do Participante no 1º (primeiro) dia do aten-
dimento das condições previstas no artigo 38 deste Regulamento.

Artigo 27 - A Pensão por Morte será calculada com base nos dados 
do Participante na data de seu falecimento.

Artigo 28 - A primeira prestação do Benefício de Aposentadoria Pro-
gramada será devida a partir do mês subsequente ao do Término 
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do Vínculo ou do requerimento do Benefício no caso de Participante 
autopatrocinado.

Artigo 29 - A primeira prestação do Benefício de Aposentadoria Pro-
porcional será devida a partir do mês subsequente à data em que o 
Participante se tornar elegível ao recebimento do Benefício.

Artigo 30- A primeira prestação do Benefício de Aposentadoria por 
Invalidez será devida a partir da data do preenchimento dos requisi-
tos para a concessão do Benefício.

Artigo 31 - Os Benefícios de que trata este Regulamento serão pa-
gos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

SEÇÃO I
Abono Anual

Artigo 32 - Sempre que um Benefício de prestação mensal seja de-
vido no mês de dezembro, haverá o pagamento de abono anual cor-
respondente ao Benefício no mês de dezembro.

SEÇÃO II
Da Aposentadoria Programada

Artigo 33 - O Participante ativo será elegível ao Benefício de Apo-
sentadoria Programada quando preencher, concomitantemente, as 
seguintes condições:

I- tenha idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade;

II- tenha, pelo menos, 5 (cinco) anos de vinculação ao Plano;

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

Parágrafo único: Nos casos de adesão de Participantes a este Pla-
no por meio de migração, será computado o tempo de vinculação ao 
Plano anterior. 
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Artigo 34 - A Aposentadoria Programada consistirá numa renda men-
sal temporária com base no saldo da Conta Individual do Participante 
em Benefício - CIPB - vigente no último dia do mês do requerimento 
calculada da seguinte forma:

RMT = CIPB/ (n.13/12)

Onde

RMT: Renda Mensal Temporária

CIPB: Saldo em cotas na data do requerimento da aposentadoria, 
formada pelo somatório das contas CIP e CIV.

n: Prazo em meses de recebimento da renda.

§1º -  A opção pelo disposto no caput deste artigo deverá ser for-
mulada pelo Participante ativo, por escrito, por meio de for-
mulário próprio fornecido pela Fundação, na data do requeri-
mento do respectivo Benefício.

§2º -  O prazo de recebimento será de no mínimo 5 (cinco) anos e no 
máximo de 35 (trinta e cinco) anos, desde que o valor resultan-
te seja superior a uma Unidade de Referência vigente na data 
de concessão.

§3º -  Existindo a Conta Portabilidade, o Participante receberá um 
benefício adicional, proporcional ao saldo disponível nesta 
conta. A renda originária desta conta será uma renda men-
sal, por prazo determinado de no mínimo 5 (cinco) anos e no 
máximo 35 (trinta e cinco) anos.

SEÇÃO III
Da Aposentadoria Proporcional

Artigo 35 - A aposentadoria proporcional será concedida ao Parti-
cipante que tenha optado ou presumida a opção pelo instituto do 
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benefício proporcional diferido conforme previsto neste Regulamento 
e desde que atendidas, concomitantemente, as seguintes condições:

I - tenha, pelo menos, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e

II - tenha pelo menos 5 (cinco) anos de vinculação ao Plano.

Parágrafo único: Nos casos de adesão de Participantes a este pla-
no por meio de migração, será computado o tempo de vinculação ao 
plano anterior.

Artigo 36 - O Participante receberá uma renda mensal temporária 
calculada conforme o Art. 34.

§1º -  A opção pelo disposto no caput deste artigo deverá ser for-
mulada pelo Participante por escrito, em formulário próprio 
fornecido pela Fundação, na data de requerimento do res-
pectivo benefício. 

§2º -  Ao Participante que venha a se tornar inválido antes de cum-
prir as condições exigidas para a obtenção da aposentadoria 
proporcional, será garantida uma renda mensal temporária 
conforme Art. 38.

§3º -  Aos benefi ciários do Participante que venha a falecer, antes 
de cumprir as condições exigidas para a obtenção da apo-
sentadoria proporcional, será garantido o resgate de contri-
buições conforme Art. 91.

§4º -  Existindo a Conta Portabilidade, o Participante receberá um 
Benefício adicional, proporcional ao saldo disponível nesta 
conta. A renda originária desta conta será uma renda men-
sal, por prazo determinado de no mínimo 5 (cinco) anos e no 
máximo 35 (trinta e cinco) anos.

Artigo 37 - Em caso de falecimento de Participante antes de pre-
encher as condições para recebimento de Aposentadoria Proporcio-
nal será assegurado aos seus Benefi ciários, ou na falta destes, aos 
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herdeiros legais, em parcela única, o recebimento do valor corres-
pondente ao resgate de contribuições, acrescido do saldo de conta 
portabilidade, se houver.

SEÇÃO IV
Da Aposentadoria por Invalidez

Artigo 38 - A Aposentadoria por Invalidez é um Benefício de renda 
mensal que será pago ao Participante que estiver Aposentado por 
Invalidez pelo regime ofi cial e a solicitar, por escrito, em formulário 
próprio fornecido pela Fundação, a partir da seguinte fórmula:

RMT = CBI / (n.13/12)

Onde

RMT: Renda Mensal Temporária

CBI: Conta de Benefício de Invalidez: constituída em cotas na data 
do requerimento da aposentadoria, formada pelo somatório das con-
tas CIP e CIV.

n: Prazo em meses de recebimento da renda.

§1º -  Para aqueles Participantes aposentados pela Previdência 
Social que ainda não requereram o Benefício pela Funda-
ção, a concessão do Benefício de Aposentadoria por Invali-
dez por este Plano ocorrerá após o Participante apresentar a 
Declaração de Invalidez por Doença pelo Médico Assistente, 
embasada com laudos e exames complementares acompa-
nhado de uma Declaração do médico indicado pela Funda-
ção, que confi rmará sua invalidez, determinando a data dos 
próximos exames e provável data de retorno ao trabalho. Os 
custos relativos ao médico assistente, laudos e exames de-
verão ser custeados pelo Participante. Nestes casos, a Data 
de Início do Benefício de Aposentadoria por Invalidez será 
igual àquela atestada pelo médico indicado pela Fundação.
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§2º -  A opção pelo disposto no caput deste artigo deverá ser for-
mulada pelo Participante ativo, por escrito, em formulário 
próprio fornecido pela Fundação, na data de requerimento 
do respectivo Benefício. 

§3º -  Para os Participantes que forem elegíveis ao benefício de 
aposentadoria por invalidez pela Previdência Social, a data 
de início do benefício será a mesma concedida pela Previ-
dência Social.

§4º-  O prazo de recebimento do Benefício será de no mínimo de 
5 (cinco) anos e o máximo de 35 (trinta e cinco) anos, desde 
que o valor resultante seja superior a uma Unidade de Refe-
rência vigente na data de concessão.

§5º -  Existindo a Conta Portabilidade, o Participante receberá um 
Benefício adicional, proporcional ao saldo disponível nesta 
conta. A renda originária desta conta será uma renda men-
sal, por prazo determinado de no mínimo 5 (cinco) anos e no 
máximo 35 (trinta e cinco) anos.

§6º -  O Benefício de Aposentadoria por Invalidez não será con-
cedido ao Participante que optar ou que tiver presumida a 
opção pelo instituto do benefício proporcional diferido.

§7º -  Não será concedida Aposentadoria por Invalidez quando a 
invalidez for resultante de ato criminoso por parte do Partici-
pante.

SEÇÃO V
Da Pensão por Morte

Artigo 39 - A elegibilidade ao benefício de pensão por morte na hi-
pótese de Participante ativo ocorrerá no mês do seu falecimento. O 
Benefício de Pensão por Morte será concedido, mediante solicita-
ção, por escrito, em formulário próprio fornecido pela Fundação, sob 
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a forma de renda mensal temporária, ao conjunto de Benefi ciários 
habilitados, conforme defi nido na seção III, do capítulo III, deste Re-
gulamento.

Artigo 40 - O Benefício de Pensão por Morte de ativo será rateado 
em partes iguais entre os Benefi ciários, ressalvado a hipótese de 
existência de cônjuge e/ou companheiro(a) em que o Benefício 
será rateado de acordo com as regras adotadas pela Previdência 
Social. Toda vez que se extinguir uma parcela do Benefício de 
Pensão por Morte, em virtude de perda da condição de Benefi ciá-
rio, será processado novo cálculo e rateio do Benefício, conside-
rando apenas os Benefi ciários remanescentes e o saldo de conta 
existente.

O valor mensal inicial do benefício de pensão por morte será:

RMT = CBP / (n.13/12)

Onde

RMT: Renda Mensal Temporária

CBP: Conta de Benefício de Pensão: constituída em cotas na data do 
requerimento do benefício de pensão por morte, formada pelo soma-
tório das contas CIP e CIV.

n: Prazo em meses de recebimento da renda.

§1º -  O prazo de recebimento será de no mínimo de 5 (cinco) anos 
e o máximo de 35 (trinta e cinco) anos, desde que o valor re-
sultante seja superior a uma Unidade de Referência vigente 
na data de concessão.

§2º -  Existindo a Conta Portabilidade, o Participante receberá um 
benefício adicional, proporcional ao saldo disponível nesta 
conta. A renda originária desta conta será uma renda men-
sal, por prazo determinado de no mínimo 5 (cinco) anos e no 
máximo 35 (trinta e cinco) anos.
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Artigo 41 - O cancelamento da elegibilidade do último benefi ciário 
remanescente implicará a extinção do benefício de pensão por morte 
e se houver saldo existente na conta de benefício de pensão, será 
pago, em parcela única, aos herdeiros legais.

Artigo 42 - Na falta de benefi ciários designados para fi ns de pensão, 
o saldo existente na conta Individual Própria do Benefi ciário - CIPB, 
relativo ao Participante falecido será pago aos herdeiros legais do 
Participante, conforme defi nidos na lei civil.

Artigo 43 - Na hipótese do falecimento de Participante Assistido, a 
elegibilidade ao Benefício de Pensão por Morte ocorrerá no mês do 
falecimento do Participante. O Benefício de Pensão por Morte de As-
sistido será concedido, mediante solicitação, por escrito, em formu-
lário próprio fornecido pela Fundação, sob a forma de renda mensal 
temporária, ao conjunto de Benefi ciários habilitados, conforme defi ni-
do na seção III, do capítulo III, deste Regulamento.

Artigo 44 - O Benefício de Pensão por Morte será rateado em partes 
iguais entre os Benefi ciários, ressalvado a hipótese de existência de 
cônjuge e/ou companheiro(a) em que o benefício será rateado de 
acordo com as regras adotadas pela Previdência Social. Toda vez 
que se extinguir uma parcela do Benefício de Pensão por Morte, em 
virtude de perda da condição de Benefi ciário, será processado novo 
cálculo e rateio do Benefício, considerando apenas os Benefi ciários 
remanescentes e o saldo de conta existente.

Artigo 45 - O Benefício de Pensão por Morte corresponderá a 100% 
(cem por cento) do valor do Benefício que o Participante percebia, no 
mês do falecimento, pelo prazo restante do Benefício de Aposenta-
doria já concedido. 

Parágrafo único: Na hipótese de esgotamento do saldo da reserva 
matemática em decorrência do pagamento do Benefício de Aposen-
tadoria Programada, Aposentadoria Proporcional ou Aposentadoria 
por Invalidez pela Fundação em favor do Assistido, não haverá pos-
teriormente pagamento do Benefício de Pensão por Morte ao Bene-
fi ciário arrolado.
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Artigo 46 - O cancelamento da elegibilidade do último Benefi ciário 
remanescente implicará a extinção do Benefício de Pensão por Morte 
e se houver saldo existente na conta de Benefício de Pensão, será 
pago, em parcela única, aos herdeiros legais.

Artigo 47 - Na falta de Benefi ciários designados para fi ns de Benefí-
cio de Pensão por Morte, o saldo existente na Conta Individual Pró-
pria do Benefi ciário - CIPB, relativo ao Participante falecido será pago 
aos herdeiros legais do Participante, conforme defi nidos na lei civil.

Artigo 48 - Existindo a Conta Portabilidade, o Participante receberá 
um Benefício adicional, proporcional ao saldo disponível nesta conta. 
A renda originária desta conta será uma renda mensal, por prazo 
determinado de no mínimo 5 (cinco) anos e no máximo 35 (trinta e 
cinco) anos.

SEÇÃO VI
Do Valor e da Atualização da 

Unidade de Referência

Artigo 49 - O valor de 1 (uma) Unidade de Referência, válido para o 
mês de início de vigência deste Plano será igual a R$ 250,00 (duzen-
tos e cinquenta reais), reajustado anualmente, no mês de novembro, 
pelo INPC dos últimos doze meses. 

Parágrafo único: O INPC será aplicado com defasagem de 01 (um) 
mês e, no caso de sua extinção, será substituído por índice determi-
nado pela autoridade competente.
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CAPÍTULO V
DO PLANO DE CUSTEIO

SEÇÃO I
Contribuições

Artigo 50 - Os Benefícios deste Plano 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.

Parágrafo único: Parte da contribuição normal destina-se à cober-
tura das despesas administrativas deste Plano, de acordo com o es-
tabelecido no Plano de Custeio Anual, defi nido pela Diretoria Exe-
cutiva, aprovado pelo Conselho Deliberativo, respeitando os limites 
determinados pela legislação vigente.

SEÇÃO II
Salário Participação

Artigo 51 - Salário Participação é o total das parcelas da remune-
ração do Participante, pagas pelos Patrocinadores, que são obje-
to de incidência para a Previdência Social, independente do teto 
de contribuição, exceto todas àquelas decorrentes de pagamento 
de diferenças.  O Salário Participação do Participante que não 
tem vínculo empregatício com os Patrocinadores será o seu último 
Salário Participação, corrigido anualmente, no mês de novembro, 
pelo INPC.
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I - O 13º (décimo terceiro) salário pago pelo Patrocinador compõe 
Salário de Participação isolado.

II - O Salário de Participação do Participante que optar pelo instituto 
do autopatrocínio, na forma prevista no Art. 74, signifi cará aquele fi -
xado de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, apurado 
no mês do Término do Vínculo ou da perda total ou parcial da remu-
neração do Participante.

III - O Salário de Participação de que trata o caput deste artigo, rela-
tivo aos meses subsequentes ao mês do Término do Vínculo ou da 
perda total ou parcial de remuneração será atualizado anualmente no 
mês de novembro pelo índice de reajuste coletivo dos salários.

IV - Para o Participante que tiver optado ou tenha presumida a op-
ção pelo instituto do benefício proporcional diferido será conside-
rado como Salário de Participação aquele que o Participante teria 
direito no mês do Término do Vínculo ou no mês da opção pelo 
instituto do benefício proporcional diferido, no caso de Participante 
na condição de autopatrocinado, atualizado na forma descrita no 
caput deste artigo.

SEÇÃO III
Das Contribuições do Participante

Artigo 52 - Das contribuições dos Participantes:

I - Contribuição Normal: contribuição mensal igual a um percentu-
al incidente sobre o Salário de Participação, limitado a 15% (quinze 
por cento). O Participante poderá fi xar o percentual de contribuição 
igual a: mínimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento), 5% (cinco por 
cento), 7,41% (sete vírgula quarenta e um por cento) e 8% (oito por 
cento). A partir de 8% (oito por cento) os aumentos de percentual 
deverão obedecer a ordem de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 
atingir o limite máximo de 15% (quinze por cento).    
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II - Contribuição Adicional: o Participante poderá efetuar 2 (duas) 
contribuições adicionais no ano, em seu próprio nome, sem contra-
partida do Patrocinador.

Artigo 53 - O percentual de contribuição normal básica será fi-
xado 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 vigorará para o 
semestre seguinte.

Artigo 54 - O recolhimento do valor da contribuição normal do Parti-
cipante será efetuado mediante desconto regular na Folha de Paga-
mento do Participante e será efetuada 13 (treze) vezes por ano.

Artigo 55 - No caso de Participantes autopatrocinados o recolhimen-
to do valor da contribuição normal do Participante será efetuado por 
meio de débito em conta corrente, mediante autorização ou boleto 
bancário.

Artigo 56 - A contribuição do Participante deverá ser repassada à 
Fundação até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a que correspon-
derem. No caso de inobservância no prazo defi nido, será cobrada 
multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor em atraso, acrescido 
de juros de 6 (seis) % ao ano e corrigido pelo INPC do mês anterior. 

Artigo 57 - As contribuições de Participante serão efetuadas após 
autorização, por escrito, para desconto na folha de salários.

Artigo 58 - No caso de não serem descontadas do salário do Par-
ticipante, nem serem debitadas em conta corrente, por qualquer 
motivo, a contribuição ou outras importâncias consignadas em 
favor da Fundação, fi cará o Participante obrigado a recolhê-las 
diretamente à Fundação ou por meio de estabelecimento bancá-
rio por esta indicado, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a 
que corresponderem. No caso de inobservância no prazo defi nido, 
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.
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Artigo 59 - As contribuições dos Participantes deduzidas às parce-
las destinadas à cobertura das despesas administrativas deste Plano 
será creditada na CIP dos Participantes e contabilizada em cotas, 
pelo valor da cota do mês correspondente.

Artigo 60 - A contribuição normal/adicional do Participante cessará 
automaticamente nas seguintes ocorrências:

I - quando requerer o desligamento do Plano;

II - quando ocorrer o seu falecimento;

III- recebimento de um dos Benefícios previstos neste Regulamento;

IV - quando do Término do Vínculo por qualquer razão, ressalvada 
a hipótese de o Participante optar pelo instituto do autopatrocínio e 
permanecer no Plano de Benefícios na condição de autopatrocinado.

V - em razão da exclusão do Plano por força do disposto no artigo 
9º, inciso V.

SEÇÃO IV
Das Contribuições dos Patrocinadores

Artigo 61 - Contribuição Normal: Os patrocinadores contribuirão, 
mensalmente, a título de contribuição normal, para a CIV do Partici-
pante com o percentual igual à contribuição do Participante de 3,5% 
(três vírgula cinco por cento), 5% (cinco por cento) e 7,41% (sete 
vírgula quarenta e um por cento), sendo realizada 13 (treze) vezes 
ao ano.

Parágrafo único: A contribuição normal do Patrocinador não exce-
derá o percentual de 7,41% (sete vírgula quarenta e um por cento).

Artigo 62 - A contribuição normal dos Patrocinadores, deduzida a 
parcela destinada à cobertura das despesas administrativas deste 



32

Plano será creditada na CIV dos Participantes e contabilizada em 
cotas, pelo valor da cota do mês correspondente.

Parágrafo único: Valores da contribuição normal básica dos Patroci-
nadores, sem direito a resgate na data do término do vínculo, serão 
creditados no Fundo Administrativo.

Artigo 63 - 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 
do mês a que corresponder. Inclusive, a contribuição referente ao 
13º salário.

Parágrafo Único: No caso de inobservância do prazo estabelecido 
será cobrado multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor em atra-
so, acrescido de juros de 6% (seis) ao ano e corrigido pelo INPC do 
mês anterior (ou outro índice que vier a substituí-lo).

SEÇÃO V
Do Custeio Administrativo

Artigo 64 - As despesas necessárias à administração da Fundação, 
relativas a este Plano de Benefícios, serão custeados pelos patroci-
nadores, pelos Participantes ativos, Assistidos e benefi ciários e se-
rão fi xadas anualmente, no Plano de Custeio aprovado pelo Conse-
lho Deliberativo, observada a legislação vigente.

Artigo 65 - O valor da contribuição dos Patrocinadores e dos Parti-
cipantes ativos destinadas ao custeio das despesas administrativas 
deste Plano de Benefícios corresponderá a aplicação de um percen-
tual deduzido das contribuições normais, ambas limitadas até a faixa 
de 7,41% (sete vírgula quarenta e um por cento), defi nido no Plano 
de Custeio e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação. 

Artigo 66 - O valor da contribuição destinada ao custeio das des-
pesas administrativas devido pelo Participante em gozo de Benefí-
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cio por este Plano, nos termos deste Regulamento, corresponderá à 
aplicação de um percentual sobre o valor de seu Benefício, defi nido 
no Plano de Custeio, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fun-
dação.

Artigo 67 - As contribuições dos Patrocinadores e dos Participantes 
e Assistidos destinadas ao custeio das despesas administrativas se-
rão alocadas no Plano de Gestão Administrativa.

§1º -  A Fundação deverá divulgar o valor destinado à cobertura 
das despesas administrativas deste Plano aos Participantes 
e aos Patrocinadores, no ato da inscrição do Participante ao 
Plano de Benefícios, e por ocasião das alterações no Plano 
de Custeio.

§2º -  A contribuição administrativa será revista obrigatoriamente 
depois de decorrido 1 (um) ano de funcionamento do Plano 
de Benefícios Prever, sendo a partir daí estabelecida no Pla-
no de Custeio anual.

Artigo 68 - O Fundo Administrativo é o fundo criado para a cobertura 
das despesas administrativas cuja receita virá de parcela das contri-
buições dos Participantes, dos Patrocinadores e Assistidos e do resul-
tado dos investimentos, conforme estabelecido no Plano de Custeio.

Parágrafo único: Além deste recurso integrará o Fundo Administra-
tivo as receitas provenientes da parcela da CIV a que o Participante 
não teria direito em seu desligamento do Patrocinador e o resultado 
da rentabilidade dos investimentos.
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CAPÍTULO VI
DA CONTA DO PARTICIPANTE E 

DA COTA DO PLANO

SEÇÃO I
Da Conta do Participante

Artigo 69 - Para cada Participante será mantida uma Conta Indivi-
dual Própria - CIP composta pelos valores vertidos, unicamente, pelo 
Participante e uma Conta Individual Vinculada - CIV composta pelos 
valores aportados pelos Patrocinadores.

§1º -  Os valores portados de outros Planos fi carão contabilizados 
na subconta portabilidade, que integrará a Conta Individual 
Própria. 

§2º -  O saldo das contas do Participante será atualizado pela ren-
tabilidade da cota conforme previsto neste Regulamento, 
apurada no último dia útil de cada mês.

SEÇÃO II
Da Cota do Plano

Artigo 70 - O valor nominal da cota inicial, válido para o mês de início 
da vigência do Plano será de R$1,00 (um) real.

§1º -  Para os demais meses, o valor de cada cota válida para o mês 
de referência será mensalmente determinado, em função da 
variação do patrimônio vinculado ao Plano, considerando-se 
àquele posicionado no último dia útil do mês anterior, em re-
lação ao inicial, relativo ao mesmo mês, podendo ser obtida 
como resultante uma variação positiva ou negativa, sendo 
que as despesas fi nanceiras, diretas e indiretas, decorrentes 
da administração e gestão dos investimentos deverão ser de-
duzidas, na forma legalmente prevista.
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§2º -  Para se obter o valor correspondente em moeda corrente na-
cional, do saldo de qualquer conta ou montante expresso em 
quantitativo de cotas, deverá ser multiplicado o número de 
cotas pelo valor da cota válida para o mês a que se referir.

§3º -  Para se obter o quantitativo de cotas, de qualquer montante 
expresso em moeda corrente nacional neste Plano, deverá 
ser dividido esse montante pelo valor da cota válida para o 
mês a que se referir. 

§4º -  O valor da cota de cada mês, exceto a primeira delas, ex-
pressa a variação das receitas e despesas advindas da apli-
cação do patrimônio vinculado ao Plano.

§5º -  A Fundação disponibilizará no seu site o demonstrativo do 
cálculo mensal da cota e o valor da mesma.

CAPÍTULO VII
DAS CONTAS FORMADORAS 

DOS RECURSOS GARANTIDORES

Artigo 71 - Para o custeio e pagamento dos Benefícios previstos 
neste Plano, os recursos garantidores serão apropriados nas seguin-
tes contas:

I - Conta Individual Própria formada:

a) pelas contribuições normais do Participante;

b) pelas contribuições adicionais do Participante;

c) pela conta portabilidade (quando tiver);

e) pelo rendimento fi nanceiro líquido fruto da aplicação dos recursos

II - Conta Individual Vinculada: conta formada pelas contribuições 
normais do Patrocinador.
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III - Conta Portabilidade: conta formada pelos valores transferidos de 
outros Planos de Benefícios, de outras entidades.

IV- Conta Custeio Administrativo do Plano: conta destinada a dar co-
bertura aos custos administrativos, cobrados dos Participantes, dos 
Patrocinadores e dos Assistidos e rendimentos fi nanceiros através 
da contribuição para custeio administrativo, fi xada anualmente no 
Plano de Custeio.

§1º -  No caso dos Participantes ativos a taxa de custeio adminis-
trativo incidirá sobre a contribuição normal sendo deduzida 
destas.

§2º -  Não incidirá taxa de custeio administrativo sobre a contribui-
ção adicional.

§3º -  No caso dos Assistidos a taxa de custeio administrativo inci-
dirá sobre o valor do benefício pago na forma prevista neste 
Regulamento, sendo deduzida deste. 

Artigo 72 - As contas referidas neste Regulamento não são solidá-
rias entre si, e terão seus recursos garantidores aplicados de acordo 
com políticas de investimento adequadas às características de suas 
obrigações, com vistas à manutenção do necessário equilíbrio eco-
nômico-fi nanceiro entre os seus ativos e o respectivo passivo atuarial 
ou fi nanceiro. 

CAPÍTULO VIII
DOS INSTITUTOS

Artigo 73 - É facultado, ao Participante ativo que não tiver preen-
chido os requisitos de elegibilidade aos Benefícios previstos neste 
Regulamento, a opção por um dos seguintes Institutos:

I - Autopatrocínio 

II - Benefício proporcional diferido 
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III - Portabilidade 

IV - Resgate

SEÇÃO I
Do Autopatrocínio

Artigo 74 - O autopatrocínio é o instituto que faculta ao 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 remu-
neração ou em outros defi nidos em normas regulamentares. 

Parágrafo único: Em caso de opção pelo autopatrocínio além de 
manter sua contribuição normal, o Participante deverá efetuar con-
tribuições para a cobertura das despesas administrativas, previstas 
no plano de custeio, contemplando o valor de sua contribuição e do 
Patrocinador.

Artigo 75 - O Participante que deixar de manter vínculo com o Pa-
trocinador e que na data do Término do Vínculo não tenha direito a 
receber Benefícios de Aposentadoria Programada ou Aposentadoria 
por Invalidez nem tenha optado pelo instituto da portabilidade, do 
resgate de contribuições ou do benefício proporcional diferido, pode-
rá optar pelo instituto do autopatrocínio, permanecendo no Plano na 
condição de autopatrocinado.

Parágrafo único: A cessação do vínculo empregatício com o Patro-
cinador deverá ser entendida como uma das formas de perda total da 
remuneração percebida.

Artigo 76 - 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 dos institutos de que trata o capítulo 
IX deste regulamento.

§1º -  A data de início do autopatrocínio será o dia imediatamente 
seguinte ao término do vínculo com o Patrocinador.
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§2º -  Ao Participante que tiver perda total de sua remuneração o 
valor referência para cálculo das contribuições do Participan-
te autopatrocinado será seu último salário de participação no 
patrocinador, corrigido anualmente, no mês de novembro, 
pelo INPC.

§3º-  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.

Artigo 77 - Nos casos de perda total da remuneração recebida sem 
término do vínculo, o Participante poderá optar pelo autopatrocínio.

§1º -  A partir da data do término do vínculo não serão feitos novos 
créditos na CIV, mas ela será mantida e o seu saldo atualiza-
do mensalmente pelo valor da cota. Caso, no futuro, o Parti-
cipante venha a requerer o resgate, este saldo será transferi-
do para a CIP de acordo com as regras do resgate.

§2º -  A opção do Participante pelo autopatrocínio não impede pos-
terior opção pelo benefício proporcional diferido, portabilida-
de ou resgate nos termos deste Regulamento.

SEÇÃO II
Do Benefício Proporcional Diferido

Artigo 78 - 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 nem op-
tado pelo instituto do autopatrocínio, do resgate de contribuições ou 
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 previsto neste Regulamento.

§1º -  A opção pelo instituto do benefício proporcional diferido de-
verá ser formulado pelo Participante, por meio do termo de 
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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  IX.

§2º -  Ressalvado o disposto no parágrafo 3º a opção pelo instituto 
do benefício proporcional diferido representa a interrupção 
imediata do pagamento de qualquer contribuição a este Pla-
no, salvo aquelas devidas até a data do Término do Vínculo.

§3º -  A despesa administrativa decorrente do período em que o 
Participante estiver em benefício proporcional diferido será 
descontada do saldo de conta total do Participante, antes 
da conversão em Benefício, Proporcional a última contri-
buição efetuada ao Plano pelo tempo remanescente para 
o início do gozo de Benefício. A partir da concessão do Be-
nefício aplicam-se as condições previstas no Art. 66 deste 
Regulamento.

§4º -  O valor do benefício proporcional diferido será calculado con-
forme Art. 34 deste Regulamento.

§5º -  O benefício proporcional diferido será devido a partir da data 
em que o Participante preencher os requisitos exigidos pelo 
Regulamento para o benefício pleno.

§6º -  A opção pelo instituto do benefício proporcional diferido não 
impede posterior opção pelos institutos de resgate de contri-
buições ou da portabilidade, desde que preenchidos os re-
quisitos previstos neste Regulamento para opção pelos insti-
tutos. 

§7º -  Caso o Participante ao se desligar do Patrocinador não tenha 
direito a receber benefício de aposentadoria por este Plano 
de Benefícios nem opte pelo instituto do autopatrocínio, da 
portabilidade, do resgate de contribuições ou do benefício 
proporcional diferido, nos prazos estipulados neste Regula-
mento, terá presumida pela Fundação a sua opção pelo Ins-
tituto do benefício proporcional diferido.
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§8º -  Em caso de falecimento do Participante durante o período de 
diferimento o valor da CIP será revertida em prol dos Bene-
fi ciários ou herdeiros legais, em forma de resgate conforme 
previsão do Art. 91.

Seção III
Da Portabilidade

Artigo 79 - É o instituto que faculta ao Participante transferir os recur-
sos fi nanceiros 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 - cumprimento de carência de 3 (três) anos de vinculação do Parti-
cipante ao Plano de Benefícios;

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

III- não estar em gozo de Benefício previsto neste Regulamento. 

§1º -  O Participante que optar pelo disposto nesta seção terá di-
reito a portar para outro plano de benefícios de entidade 
de previdência complementar ou de companhia seguradora 
o valor das contribuições normais de Participante previs-
tos no Art. 69 e da contribuição normal da Patrocinadora 
prevista no Art. 62, ressalvado o previsto no Art. 80, deste 
Regulamento.

§2º -  Entre a data do cálculo e a data da efetiva transferência, os 
recursos a serem portados serão atualizados pela variação 
da cota ocorrida nesse período.

Artigo 80 - Na data do Término do Vínculo, no caso previsto no artigo 
anterior, será transferida da Conta Individual Vinculada (CIV) para a 
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Conta Individual Própria (CIP) a quantidade de cotas correspondente 
da seguinte forma:

I - Para Participantes com até 10 (dez) anos de vinculação ao Plano: 
será transferido para a CIP o percentual da CIV de 0,83% (zero vír-
gula oitenta e três por cento) para cada mês de vinculação do Parti-
cipante à Fundação.

II - Para Participantes com mais de 10 (dez) anos de vinculação ao 
Plano será transferido 100% (cem por cento) do valor da CIV.

Parágrafo único: Nos casos de adesão de Participantes a este Pla-
no por meio de migração do Plano de Benefícios II - Plano Misto, será 
computado o tempo de vinculação ao plano anterior.

Artigo 81 - A portabilidade é direito inalienável exclusivamente do 
Participante.

Artigo 82 - A portabilidade terá caráter irrevogável e irretratável, e 
seu exercício implicará o cancelamento da inscrição do Participante 
neste Plano, extinguindo-se, com a transferência dos recursos, toda 
e qualquer obrigação do Plano para com o Participante, seus Benefi -
ciários ou herdeiros legais.

Artigo 83 - A data base para cálculo do valor a ser portado será a da 
cessação das contribuições para o Plano de Benefícios, ressalvado 
o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único: Na hipótese de portabilidade, após opção do 
Participante pelo benefício proporcional diferido, o valor a ser por-
tado corresponderá ao saldo das contas CIP e CIV apurados na 
data da opção por aquele instituto, de acordo com o estabelecido 
no artigo 80.

Artigo 84 - A portabilidade do direito acumulado pelo Participante 
deste Plano de Benefícios implica na Portabilidade de eventuais re-
cursos portados de outros Planos e a cessação dos compromissos 
desse Plano em relação a ele e seus Benefi ciários.



42

Artigo 85 - O direito acumulado pelo Participante deste Plano de Be-
nefícios, defi nido em Nota Técnica Atuarial, corresponderá ao valor 
da soma do saldo da CIP e da CIV, na data da opção pela Portabili-
dade, respeitado o previsto no Art. 80.

§1º -  O valor a ser portado para o Plano de Benefícios Receptor 
será calculado com o valor da cota do mês da solicitação da 
portabilidade.

§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.

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

Artigo 86 - Os valores portados somente serão transacionados entre 
as Entidades envolvidas na operação e não implicará, em nenhuma 
hipótese, qualquer pagamento pela Fundação diretamente ao Parti-
cipante ou Benefi ciário.

Artigo 87 - O Participante que optar pela portabilidade deverá pres-
tar, por ocasião do protocolo do Termo de Opção, as informações 
neste solicitadas.

Artigo 88 - A opção de que trata o artigo 79 deverá ser efetuada pelo 
Participante por meio do termo de opção fornecido pela Fundação, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega do 
extrato de que trata o Art. 96.

Artigo 89 - No prazo máximo de 10 (dez) 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.

Artigo 90 - Na hipótese de o Participante optar por transferir os re-
cursos para uma entidade aberta de previdência complementar ou 
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companhia seguradora, a integralidade dos recursos a serem porta-
dos deverá ser utilizada para a contratação de um benefi cio pago na 
forma de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, de no mí-
nimo igual ao período em que a reserva foi constituída neste Plano, 
não podendo ser inferior a 15 (quinze) anos. 

SEÇÃO IV
Do Resgate

Artigo 91 - Resgate é o instituto que faculta ao Participante o re-
cebimento de valor decorrente do seu desligamento deste Plano de 
Benefícios.

Artigo 92 - O Participante, que não esteja em gozo de Benefício, 
poderá requerer por escrito o valor do resgate, em documento pró-
prio fornecido pela Fundação, 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.

Artigo 93 - Na data do Término do Vínculo, no caso previsto no artigo 
anterior, será transferido da CIV para a CIP a quantidade de cotas 
correspondente da seguinte forma:

I - Para Participantes com até 10 (dez) anos de vinculação ao Plano: 
será transferido para a CIP o percentual da CIV de 0,83% (zero vír-
gula oitenta e três por cento) para cada mês de vinculação do Parti-
cipante à Fundação.

II - Para Participantes com mais de 10 (dez) anos de vinculação ao 
Plano será transferido 100% (cem por cento) do valor da CIV.
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Parágrafo único: Nos casos de adesão de Participantes a este Pla-
no por meio de migração do Plano de Benefícios II - Plano Misto, será 
computado o tempo de vinculação ao plano anterior.

Artigo 94 - O valor do resgate será igual ao saldo da CIP acrescido 
do saldo da CIV do Patrocinador na data do Término do Vínculo, 
respeitado o disposto no Art. 93. O saldo não transferido da CIV para 
CIP será creditado no Fundo Administrativo.

§1º -  O pagamento do resgate poderá ser feito em parcela úni-
ca ou, por opção do Participante, em até 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas. Quando parcelado, as parcelas vin-
cendas serão ajustadas pelo valor da cota do mês do paga-
mento.

§2º -  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 re-
cursos a serem resgatados serão atualizados pela variação 
da cota ocorrida nesse período.

§4º -  O resgate terá caráter irrevogável e irretratável e seu exer-
cício 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 ou 
seus Benefi ciários. 

§5º -  O pagamento referente ao resgate será 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.

Artigo 95 - Em caso de falecimento de Participante que não esteja 
recebendo Benefício por este Plano de Benefícios e que não tenha 
Benefi ciários habilitados na data do falecimento, será assegurado 
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aos herdeiros legais o recebimento, em parcela única, do valor cor-
respondente ao resgate de contribuições, acrescido do saldo de Con-
ta Portabilidade, se houver.

CAPÍTULO IX
DO EXTRATO, TERMO DE OPÇÃO E 

TERMO DE PORTABILIDADE

SEÇÃO I
Do Extrato

Artigo 96 - Ao Participante que não tiver preenchido os requisitos de 
elegibilidade aos Benefícios previstos neste Regulamento a Funda-
ção fornecerá um extrato na forma prevista em lei, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data da informação do Patrocinador da 
data do Término do Vínculo.

SEÇÃO II
Do Termo de Opção

Artigo 97 - Após o recebimento do Extrato referido no Art. 96 deste 
Regulamento, o Participante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias 
para formalizar sua opção por um dos Institutos, mediante o protoco-
lo de Termo de Opção. 

§1º -  O Termo de Opção deverá conter:

 I - identifi cação do Participante;

 II - identifi cação do Plano de Benefícios;

 III -  opção efetuada entre os Institutos previstos neste Regu-
lamento.
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§2º -  O Participante que não se defi nir por um dos Institutos previs-
tos neste Regulamento, até o prazo previsto no caput deste 
artigo, terá presumida a opção pelo instituto do benefício pro-
porcional diferido, desde que atendidas às demais condições 
previstas neste Regulamento.

§3º -  Caso o Participante venha a questionar quaisquer informa-
ções constantes do Extrato o prazo para opção por quaisquer 
dos institutos fi cará suspenso até que a Fundação preste os 
esclarecimentos devidos no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis a contar do pedido formulado pelo Participante.

Seção III
Do Termo de Portabilidade

Artigo 98 - Se o Termo de Opção indicar a escolha do Participante 
pela portabilidade, a Fundação encaminhará o Termo de Portabilida-
de, devidamente preenchido à Entidade que opera o Plano de Bene-
fícios Receptor, indicado pelo Participante. 

Parágrafo único: O Termo de Portabilidade conterá, obrigatoriamente:

I - a identifi cação e anuência do Participante;

II - a identifi cação do Plano com a assinatura do seu representante 
legal;

III - a identifi cação da Entidade que opera o Plano de Benefícios Re-
ceptor;

IV - a identifi cação do presente Plano de Benefícios e do Plano de 
Benefícios Receptor;

V - o valor a ser portado constante do Extrato;

VI - critério de atualização do valor a ser portado até o último dia útil 
anterior ao da efetiva transferência dos recursos;
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VII - prazo para transferência dos recursos;

VIII - a indicação da conta corrente titulada pela Entidade que admi-
nistra o Plano de Benefícios Receptor.

CAPÍTULO X
DA MIGRAÇÃO

Artigo 99 - Migração consiste na opção voluntária do Participante 
ou Assistido em transferir-se do Plano de Benefícios II - Plano Misto, 
aderindo ao Plano de Benefícios Prever administrado pela Fundação.

Artigo 100 - Poderão migrar para este Plano de Benefícios os Partici-
pantes e Assistidos do Plano de Benefícios II - Plano Misto mediante 
a assinatura de termo próprio para tal fi nalidade. 

Artigo 101 - O Patrimônio de Migração será composto pelo somató-
rio dos valores das reservas matemáticas individuais equacionadas 
dos Participantes e Assistidos que optarem pela migração ao Plano 
de Benefícios Prever.

Artigo 102 - A data efetiva de Migração ocorrerá em 180 (cento e oiten-
ta) dias a contar da data de aprovação pelo órgão público competente. 

Artigo 103 - O valor a ser migrado pelos Participantes do Plano de 
Benefícios II - Plano Misto será o saldo de contas (CIP e CIV) após 
o equacionamento do Plano. O valor a ser migrado pelos Assistidos 
vitalícios corresponderá à Provisão Matemática de Benefício Defi nido 
estruturado em regime de capitalização diminuída a Provisão Mate-
mática a Constituir, após o equacionamento do Plano. O valor a ser 
migrado pelos Assistidos que optaram pela Aposentadoria Programa-
da Temporária do Plano de Benefícios II - Plano Misto será a Provi-
são de Benefícios Concedidos em Contribuição Defi nida.

Artigo 104 - O Participante que requerer a migração para este Plano 
de Benefícios terá o saldo de sua reserva matemática, calculada com 
base na avaliação atuarial, transferido para a conta individual própria. 
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Artigo 105 - Os valores migrados pelos Participantes ativos, depois 
de recepcionados por este Plano de Benefícios serão registrados in-
tegralmente na conta CIP.

Parágrafo único: No caso dos Assistidos, este valor será registrado 
na Conta Individual do Participante em Benefício (CIPB).

Artigo 106 - Os Participantes que optarem pela migração do Plano 
de Benefícios II - Plano Misto para este Plano, terão reconhecidos em 
seu favor, o tempo passado de vinculação ao Plano.  

Artigo 107 - A Fundação fará a transferência dos Participantes e As-
sistidos que manifestarem interesse na opção pela migração, bem 
como seus respectivos valores na data-efetiva.

CAPÍTULO XI
DAS ALTERAÇÕES, DA RETIRADA E 

DA LIQUIDAÇÃO DO PLANO

Artigo 108 - Este Regulamento só poderá ser alterado por decisão 
do Conselho Deliberativo e com aprovação do competente órgão pú-
blico.

Artigo 109 - Os Benefícios previstos neste Regulamento poderão ser 
modifi cados a qualquer tempo, ressalvados os direitos já adquiridos 
conforme legislação até a data da alteração, e aprovados pela auto-
ridade competente. 

Artigo 110 - A retirada do Patrocinador e a liquidação e extinção do 
Plano de Benefícios dar-se-á na forma estabelecida no convênio de 
adesão e na legislação vigente aplicável.
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CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 111 - Qualquer Benefício concedido a Participante ou Bene-
fi ciário será determinado de acordo com as disposições do Regula-
mento em vigor.

Artigo 112 - Os Benefícios serão pagos pelo Plano Prever através de 
crédito em conta do benefi ciário.

Artigo 113 - Nenhum Benefício ou direito a Benefício poderá ser 
transferido, cedido, penhorado ou dado em garantia.

Artigo 114 - Sem prejuízo do Benefício, prescreve em 5 (cinco) anos 
o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, 
resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes 
ou dos ausentes, na forma da Lei Complementar nº 109/2001.

Artigo 115 - No caso de não haver Benefi ciários legais o saldo da 
Conta Individual do Participante em Benefício - CIPB, em caso de 
morte do Participante, será pago aos seus herdeiros legais, na forma 
de resgate, mediante apresentação de alvará judicial específi co exa-
rado nos autos de ação de inventário ou arrolamento correspondente.

Artigo 116 - Para fi ns de Portabilidade, Resgate ou Benefício Pro-
porcional Diferido, o saldo da Conta Individual do Participante em 
Benefício - CIPB, será apurado no 1º (primeiro) dia útil subsequente 
à homologação do requerimento, com base no valor da Cota vigente 
no dia do requerimento.

Artigo 117 - Aos Participantes serão entregues, quando de sua ins-
crição, cópia do Estatuto e do Regulamento, além de material expli-
cativo que descreva, em linguagem simples e precisa, as caracterís-
ticas do Plano. 

Artigo 118 - A Fundação disponibilizará, semestralmente, a cada 
Participante, Extrato registrando as movimentações fi nanceiras ocor-
ridas no período e o saldo da CIP.
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Artigo 119 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação 
deste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo, ob-
servada a legislação vigente, em especial a legislação que rege as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como os 
princípios gerais do direito.

Artigo 120 - O Participante fi ca ciente de que podem ocorrer modifi -
cações nos valores de suas reservas de Benefício a conceder e nos 
Benefícios concedidos em decorrência da oscilação do valor da cota 
em virtude do cenário econômico.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 121 - Este regulamento entrará em vigor na data da publica-
ção do ato ofi cial do competente órgão público que o aprovar.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2015.
 

Conselheiro Deliberativo - Titulares   
Dirlei Matos de Souza

Presidente
Cleber Schuster

Secretário
Suzana Medianeira Lunardi
Ancila Maria Heck  Altmann

Zacheu Gomes Canellas

Conselheiro Deliberativo - Suplentes   
Antonio Conte

Deolinda Cecília Pickler 
Doriana Gozzi Miotto

Diretoria Executiva
Paulo Francisco Conrad 
Diretor Superintendente
Alusio Santos Ribeiro
Diretor de Seguridade 

Clever Renato Neuenfeldt
Diretor Financeiro 



51


