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ESTATUTO DA SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS (CNPJ: 33.937.541/0001-08) 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 

Art. 19 –  O Conselho Deliberativo se reunirá, 

ordinariamente, a cada trimestre e, 

extraordinariamente, quando necessário, 

mediante convocação da Presidência ou de 3 

(três) de seus membros. 

 

Art. 19 –  O Conselho Deliberativo se reunirá, 

ordinariamente, a cada trimestre e, 

extraordinariamente, quando necessário, 

mediante convocação da Presidência ou de 3 

(três) de seus membros. 

 

§ 1º  –  As convocações ordinárias e 

extraordinárias serão realizadas com 

antecedência mínima de 5 (cinco) e 3 (três) 

dias úteis respectivamente. 

 

§ 2º  –  As reuniões serão instaladas: 

 

I  –  em primeira convocação, 

com quórum mínimo de 6 (seis) 

membros; 

 

II  –  em segunda convocação, 

decorridos 30 (trinta) minutos da 

primeira convocação, com quórum 

mínimo de 5 (cinco) membros. 

 

III  –  em terceira convocação, 

decorridos 30 (trinta) minutos da 

segunda convocação, com quórum 

mínimo de 4 (quatro) membros. 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 3 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 
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§ 3º  –  Decorridos 30 (trinta) minutos da 

terceira convocação e não alcançado o 

quórum mínimo, a reunião será adiada e 

remarcada para nova data. 
 

§ 4º  –  As deliberações serão tomadas 

pela maioria simples dos membros 

presentes à reunião. 

 

Art. 20  –  Ao Conselho Deliberativo compete 

decidir sobre as seguintes matérias: 

 

XV  –  proposta de contratação de 

assessoria jurídica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI  –  alienação de bens imóveis e 

constituição de ônus ou direitos reais 

sobre os mesmos; 

 

 

Art. 20  –  Ao Conselho Deliberativo compete 

decidir sobre as seguintes matérias: 

 

XV  –  proposta de contratação de 

assessoria jurídica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV –  aquisição, alienação ou 

construção de bens imóveis e 

constituição de ônus ou direitos reais 

sobre os mesmos; 

 

Conforme consta da ATA RECOD 15/2015: 

“(...) Como justificativa da proposta, aduz que 

a contratação de qualquer prestador de 

serviço pela entidade obedece à prévia 

cotação de preço e competição, em regra pelo 

critério do menor preço. Apenas 

excepcionalmente e devidamente justificado, se 

adota critério diverso ou a competição é 

dispensada (...)”. 
 

Ademais, importante ressaltar que a previsão 

dessa atribuição para o Conselho Deliberativo, 

na prática, faz com que a entidade engesse seus 

procedimentos internos e perca em celeridade. 

Em situações de urgência, pode, inclusive, 

inviabilizar a tomada de decisão para 

resguardar o interesse da entidade. 

 

A inserção do termo “aquisição” é 

consequência do atendimento da exigência 

material prevista no item 7 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC. A inserção 

do termo “construção” foi feita para fins de 
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XVII  –  aceitação de doações com ou 

sem encargos; 

 

XVIII –  remuneração dos membros da 

Diretoria Executiva; 

 

XIX  – destinação dos recursos 

garantidores dos planos administrados 

pela SIAS em caso de extinção desta; 

 

XX  – contratação e renovação de 

seguro para fins do custeio da defesa de 

dirigentes, ex-dirigentes, empregados e 

ex-empregados da SIAS, na forma da lei; 

 

XXI –  casos omissos neste Estatuto, 

no Regimento Interno e nos 

Regulamentos em geral. 

XVI  –  aceitação de doações com ou 

sem encargos; 

 

XVII –  remuneração dos membros da 

Diretoria Executiva; 

 

XVIII  – destinação dos recursos 

garantidores dos planos administrados 

pela SIAS em caso de extinção desta; 

 

XIX  – contratação e renovação de 

seguro para fins do custeio da defesa de 

dirigentes, ex-dirigentes, empregados e 

ex-empregados da SIAS, na forma da lei; 

 

XX –  casos omissos neste Estatuto, 

no Regimento Interno e nos 

Regulamentos em geral. 

 

paralelismo com o art. 39, VIII. 

 

Art. 26  –  O Conselho Fiscal se reunirá, 

ordinariamente, após o término de cada 

semestre, e, extraordinariamente, quando 

necessário, mediante convocação de seu 

Presidente ou de 2 (dois) de seus membros. 

 

Art. 26  –  O Conselho Fiscal se reunirá, 

ordinariamente, após o término de cada 

semestre, e, extraordinariamente, quando 

necessário, mediante convocação de seu 

Presidente ou de 2 (dois) de seus membros. 

 

§ 1º  –  As convocações ordinárias e 

extraordinárias serão realizadas com 

antecedência mínima de 5 (cinco) e 3 (três) 

dias úteis respectivamente. 

 

§ 2º  –  As reuniões serão instaladas: 

 

 

 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 3 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 
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I  –  em primeira convocação, 

com quórum mínimo de 4 (quatro) 

membros; 

 

II  –  em segunda convocação, 

decorridos 60 (sessenta) minutos da 

primeira convocação, com quórum 

mínimo de 3 (três) membros; 

 

§ 3º  –  Decorridos 30 (trinta) minutos da 

segunda convocação e não alcançado o 

quórum mínimo, a reunião será adiada e 

remarcada para nova data. 

 

§ 4º  –  As deliberações serão tomadas 

pela maioria simples dos membros 

presentes à reunião. 
 

Art. 28 – A renovação dos mandatos dos 

Conselheiros deverá obedecer ao critério de 

proporcionalidade, de forma que se processe 

parcialmente a cada 2 (dois) anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28  – O encerramento do mandato dos 

membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal, bem como a posse dos respectivos 

sucessores, dar-se-á no mês de setembro. 

 

§ 1º  – O Conselho Deliberativo deverá 

renovar 3 (três) de seus membros a cada 2 

(dois) anos; o Conselho Fiscal, 2 (dois) 

membros com a mesma periodicidade. 

 

§ 2º  –  Deverá ser respeitada a paridade 

entre os conselheiros representantes dos 

Patrocinadores e dos Instituidores, e dos 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 4 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 

 

 

 

Ajuste de pontuação (inserção de ponto e 

vírgula) 
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§ 1º – O Conselho Deliberativo deverá 

renovar 3 (três) de seus membros a cada 2 

(dois) anos e o Conselho Fiscal, 2 (dois) 

membros com a mesma periodicidade. 

 

§ 2º – Deverá ser respeitada a paridade entre 

os conselheiros representantes dos 

Patrocinadores e dos Instituidores, e dos 

representantes dos participantes e assistidos 

para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

representantes dos participantes e assistidos 

para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

§ 3º  – A partir da publicação no Diário 

Oficial da aprovação da alteração 

estatutária pelo órgão fiscalizador, o 

mandato dos conselheiros cujo 

encerramento se daria no mês outubro de 

2019 será antecipado para o mês de 

setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Atualmente, há um descompasso quanto ao 

mês de fim de mandato, quando da renovação 

bianual da metade dos membros de cada 

Conselho. Assim, metade dos membros do 

Conselho Deliberativo (2 indicados e 1 eleito) 

tomaram posse 02/09/2013, vindo mandato a 

encerrar em 02/09/2017; a outra metade (1 

indicado e 2 eleitos) tomou posse em 

19/10/2015, vindo o mandato a se findar em 

19/10/2019. Essa mesma situação ocorre com o 

Conselho Fiscal. Tendo em vista a exigência 

de inserção do mês de encerramento e com 

vistas à uniformização dessa matéria, o 

Conselho Deliberativo decidiu inserir essa 

regra de transição,  reduzindo em 47 dias o 

mandato dos conselheiros cujo fim se daria em 

outubro. 

 

Art. 34  –  Os diretores serão 

escolhidos e nomeados pelo Conselho 

Deliberativo a quem também compete exonerá-

los. 

 

§ 1º – Os membros da Diretoria Executiva 

terão mandato de 4 (quatro) anos, sendo 

permitido reconduções. 

 

 

 

Art. 34  –  Os diretores serão escolhidos e 

nomeados pelo Conselho Deliberativo a quem 

também compete exonerá-los. 

 

 

§ 1º –  Os membros da Diretoria Executiva 

terão mandato de 4 (quatro) anos, sendo 

permitido reconduções. 

 

§ 2º –  O encerramento do mandato dos 

membros da Diretoria Executiva, bem 
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§ 2º – Os Diretores da SIAS deverão 

apresentar declaração de bens, ao assumir e 

ao deixar o cargo. 

 

§ 3º – Os mandatos dos membros da Diretoria 

Executiva serão prorrogados, 

automaticamente, até a posse dos seus 

sucessores, a qual deverá ocorrer no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias 

subsequentes ao do término dos mandatos 

extintos. 

 

§ 4º – Na hipótese de recondução, o período 

de prorrogação, caso tenha havido, será 

computado no novo mandato.  

 

§ 5º – Os Diretores da SIAS, além das 

responsabilidades e atribuições próprias 

decorrentes da qualidade de membro da 

Diretoria Executiva, serão os gestores nas 

áreas de atividades que lhes forem atribuídas 

por este Estatuto, pelo Regimento Interno da 

como a posse dos respectivos sucessores, 

dar-se-á:  

 

I  –  para o Diretor-Presidente, no 

mês de abril; 

 

II  –  para o Diretor 

Administrativo e Financeiro, no mês 

de setembro. 

 

§ 3º –  Os Diretores da SIAS deverão 

apresentar declaração de bens, ao assumir e 

ao deixar o cargo. 

 

§ 4º  –  Os mandatos dos membros da 

Diretoria Executiva serão prorrogados, 

automaticamente, poderão ser prorrogados 

pelo Conselho Deliberativo até a posse dos 

seus sucessores, a qual deverá ocorrer no 

prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 

subsequentes ao do término dos mandatos 

extintos. 

 

§ 5º  –  Na hipótese de recondução, o 

período de prorrogação, caso ocorra tenha 

havido, será computado no novo mandato. 

 

 

§ 6º  –  Os Diretores da SIAS, além das 

responsabilidades e atribuições próprias 

decorrentes da qualidade de membro da 

Diretoria Executiva, serão os gestores nas 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 4 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 

 

 

 

 

 

 

Como consequência, foi necessário renumerar 

os parágrafos subsequentes. 

 

 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 5 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 

 

 

 

 

 

Ajuste redacional, com relação ao tempo 

verbal. 

 

 

 

 

Renumeração de parágrafo. 
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SIAS ou ainda pelo Conselho Deliberativo. áreas de atividades que lhes forem atribuídas 

por este Estatuto, pelo Regimento Interno da 

SIAS ou ainda pelo Conselho Deliberativo. 

 

Art. 35 – [...] 
 

Parágrafo único.  O Diretor-Presidente deverá 

ser participante ou assistido da SIAS e estar 

vinculado à Patrocinadora-Instituidora por 

tempo superior a 2 (dois) anos. 

 

Art. 35 – [...] 
 

Parágrafo único.  O Diretor-Presidente deverá 

ser participante ou assistido da SIAS e estar 

vinculado à Patrocinadora-Instituidora, na 

condição de servidor público efetivo cedido 

ou inativo, por tempo superior a 2 (dois) 

anos, vedado o exercício simultâneo de 

atividade nesta. 

 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 6 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC (trecho: “na 

condição de servidor público efetivo cedido ou 

inativo”). 

 

Apesar da vedação legal (art. 21, I, da LC 

108/2001) e da vedação estatutária 

suficientemente precisa, que abarca o Diretor-

Presidente (art. 48, I, do Estatuto), inseriu-se o 

trecho “vedado o exercício simultâneo de 

atividade nesta” em atendimento à exigência 

material n. 1 constante da Nota 

n.459/2017/Previc. 

 

At. 40 – [...] 

 

VIII  –  aprovar a aquisição de bens imóveis, 

desde que prevista no plano de aplicação dos 

recursos garantidores dos planos de 

benefícios administrados pela SIAS;  

 

IX  – aprovar o plano de contas da SIAS e 

suas alterações. 

 

At. 40 – [...] 

 

VIII  –  aprovar a aquisição de bens imóveis, 

desde que prevista no plano de aplicação dos 

recursos garantidores dos planos de 

benefícios administrados pela SIAS;  

 

VIII  IX – aprovar o plano de contas da 

SIAS e suas alterações. 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 7 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC. 

 

Art. 49  – [...] 

 

Art. 49  – [...] 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 8 da Nota nº 
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§ 1º  –  Durante o impedimento, o ex-diretor 

que não tiver sido destituído ou que pedir 

afastamento poderá prestar serviço à 

Entidade, mediante remuneração a ser 

definida pelo Conselho Deliberativo, sendo 

limitada àquela do cargo de direção que 

exerceu. 

§ 1º  –  Durante o impedimento, o ex-diretor 

que não tiver sido destituído ou que pedir 

afastamento poderá prestar serviço à 

Entidade, mediante remuneração equivalente 

a do cargo de direção que exerceu a ser 

definida pelo Conselho Deliberativo, sendo 

limitada àquela do cargo de direção que 

exerceu. 

 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 

 

Art. 57 – O direito a prestações asseguradas 

pelos Regulamentos da SIAS não prescreverá, 

mas prescreverão as mensalidades respectivas 

não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da data em que forem devidas. 

 

Parágrafo único. Não ocorrerão prescrições 

contra menores, incapazes e ausentes na forma 

da lei. 

 

Art. 57 – O direito a prestações asseguradas 

pelos Regulamentos da SIAS não prescreverá, 

mas prescreverão as mensalidades respectivas 

não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da data em que forem devidas. 

 

Parágrafo único. Não ocorrerão prescrições 

contra menores, incapazes e ausentes na forma 

da lei. 

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 9 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 

 

Art. 58 – Sem prejuízo da apresentação de 

documentos hábeis, comprobatórios das 

condições exigidas para a continuidade de 

prestações, a SIAS manterá serviços de 

inspeção, destinados a investigar a preservação 

de tais condições.  

Art. 58 – Sem prejuízo da apresentação de 

documentos hábeis, comprobatórios das 

condições exigidas para a continuidade de 

prestações, a SIAS manterá serviços de 

inspeção, destinados a investigar a preservação 

de tais condições.  

 

Atendimento à exigência material prevista no 

item 9 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC 

 

Art. 59 – Os Patrocinadores e Instituidores 

aprovarão os respectivos Regulamentos dos 

Planos de Benefícios de natureza previdenciária, 

bem como os Planos de Custeio.  

 

Parágrafo único. Sempre que for instituído 

Art. 57 –  Os Patrocinadores e Instituidores 

aprovarão os respectivos Regulamentos dos 

Planos de Benefícios de natureza previdenciária, 

bem como os Planos de Custeio.  

 

Parágrafo único.  Sempre que for instituído 

Como consequência exigência material 

prevista no item 9 da Nota nº 

214/2016/CGAF/DITEC/PREVIC, foi 

necessário renumerar os artigos subsequentes.  
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benefício ou serviço que contemple a 

coparticipação financeira dos patrocinadores, 

será obrigatória a aprovação prévia destes. 

 

Art. 60 – Os membros do Conselho Deliberativo, 

do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 

responderão solidariamente com a SIAS pelos 

prejuízos causados a terceiros em consequência 

do descumprimento de leis, normas e instruções 

referentes às operações previstas, em especial, 

pela falta de constituição das reservas 

obrigatórias. 

 

Art. 61 – Mediante convênio com os órgãos da 

Previdência Social ou do Plano Previdenciário 

Suplementar à Previdência Social – PPSPS, a 

SIAS poderá encarregar-se do pagamento de 

benefícios previdenciários e prestação de outros 

serviços concedidos aos seus participantes, 

assistidos e beneficiários. 

 

Art. 62 – A eleição dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, representantes dos 

participantes e assistidos da SIAS, ocorrerá de 

forma direta. 

 

Art. 63 – Caberá ao Conselho Deliberativo 

aprovar o Regulamento Eleitoral, bem como 

nomear Comissão Eleitoral que irá coordenar 

e controlar o processo eleitoral na SIAS, 

conforme disposto nas SEÇÕES I, II e III do 

Capítulo V deste estatuto. 

benefício ou serviço que contemple a 

coparticipação financeira dos patrocinadores, 

será obrigatória a aprovação prévia destes. 
 

Art. 58  –  Os membros do Conselho 

Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria 

Executiva responderão solidariamente com a 

SIAS pelos prejuízos causados a terceiros em 

consequência do descumprimento de leis, 

normas e instruções referentes às operações 

previstas, em especial, pela falta de constituição 

das reservas obrigatórias. 

 

Art. 59  – Mediante convênio com os órgãos da 

Previdência Social ou do Plano Previdenciário 

Suplementar à Previdência Social – PPSPS, a 

SIAS poderá encarregar-se do pagamento de 

benefícios previdenciários e prestação de outros 

serviços concedidos aos seus participantes, 

assistidos e beneficiários.  
 

Art. 60  –  A eleição dos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, representantes 

dos participantes e assistidos da SIAS, ocorrerá 

de forma direta. 
 

Art. 61  – Caberá ao Conselho Deliberativo 

aprovar o Regulamento Eleitoral, bem como 

nomear Comissão Eleitoral que irá coordenar e 

controlar o processo eleitoral na SIAS, conforme 

disposto nas SEÇÕES I, II e III do Capítulo V 

deste estatuto. 
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Art. 64 – O Conselho Deliberativo deverá 

proclamar os conselheiros eleitos com base no 

relatório final das eleições e promover a 

divulgação do resultado a todos os participantes 

e assistidos.  

 

Art. 65 – Este Estatuto entrará em vigor após a 

aprovação do órgão regulador e fiscalizador das 

entidades fechadas de previdência 

complementar. 

Art. 62  – O Conselho Deliberativo deverá 

proclamar os conselheiros eleitos com base no 

relatório final das eleições e promover a 

divulgação do resultado a todos os participantes 

e assistidos. 
 

 

Art. 63  – Este Estatuto entrará em vigor após a 

aprovação do órgão regulador e fiscalizador das 

entidades fechadas de previdência 

complementar. 

 


