
Propostas de alteração ao Regulamento do Plano de Aposentadoria SIAS – PrevSIAS 

 
1. Preâmbulo 

O Regulamento do Plano de Aposentadoria SIAS – PrevSIAS (CNPB n.: 2013.0011-18) teve as propostas de alteração, a princípio aprovadas pelo Conselho Deliberativo da 

entidade nas Reuniões Ordinárias de 6/11 (RECOD 4/2014) e 2 e 3/12/2014 (RECOD 5/2014), submetidas à Previc em 11/02/2015.  

 

A Previc, posteriormente, por meio da Nota 056/2015/CGAT/DITEC/PREVIC, de 25/03/2015, condicionou as alteração ao atendimento de exigências de cunho cadastral, 

documental e material.  

 

Instado a se manifestar, o Conselho Deliberativo em 2/6/2015 (RECOD 3/2015) aprovou as alterações decorrentes das mencionadas exigências.  

 

2. Alterações materiais 

 
 



3. Quadro comparativo 

Conforme abaixo. 

 

PLANO DE APOSENTADORIA SIAS – PREVSIAS (CNPB n. 2013.0011-18) 

 

Alterações decorrentes da Nota 056/2015/CGAT/DITEC/PREVIC 

 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPOSTO 
JUSTIFICATIVA 

2- Do glossário 2- Do glossário 

Art. 3º  – Art. 3º  –  

II  –  “Autopatrocínio”: Instituto que propicia, 

ao participante que sofrer perda parcial ou total de 

remuneração, perda de vínculo com o Instituidor, a 

manutenção da sua contribuição anterior, permitindo a 

percepção futura de benefício nos níveis anteriormente 

praticados conforme Regulamento do Plano de Benefícios. 

 

II  –  “Autopatrocínio”: instituto por meio do qual o 

participante que sofrer perda parcial ou total de remuneração ou o 

encerramento do vínculo com o Instituidor poderá manter a sua 

contribuição para o Plano.  Assim, permite-se a percepção futura 

de benefício nos níveis praticados anteriormente ao fim do 

vínculo, conforme Regulamento do Plano de Benefícios. 

 

Melhoria de redação.  

 

(MATERIAIS, item 7 da Nota 056/2015) 

XII  -  "Contribuição para Administração": a 

contribuição feita pelo Participante, Vinculado, Assistido e 

Beneficiários, em gozo de um benefício do Plano, de 

caráter obrigatório e mensal, sendo tal contribuição definida 

anualmente no Plano de Custeio. 

XII  -  "Contribuição para Administração":  

percentual incidente sobre o total das contribuições feitas, no mês, 

pelo Participante, pelo Vinculado, pelo Assistido, pelo 

Beneficiário em gozo de benefício, pelo Instituidor e pelo 

Empregador, sendo tal percentual definido anualmente no Plano 

de Custeio. No caso de contribuições a serem vertidas pelo 

Instituidor ou pelo Empregador, essa opção dependerá de 

convênios específicos celebrados entre a entidade e o Instituidor 

ou entre a entidade e o Empregador. 

Considerando que a definição atual de 

contribuição para administração gera 

dupla interpretação, optou-se por 

melhorar a redação, a fim de melhor fixar 

a base de cálculo. 

 

(MATERIAIS, item 8 da Nota 056/2015) 

XVI –  “Empregador”: contribuinte eventual do 

Plano, que pode realizar Contribuições Suplementares às 

dos Participantes do Plano que são seus empregados, de 

forma uniforme e não discriminatória, mediante contrato 

específico celebrado entre este e a Entidade. 

 

XVI –  “Empregador”: contribuinte eventual do Plano, 

que pode realizar Contribuições Suplementares às dos 

Participantes do Plano - que são seus empregados -, de modo 

uniforme e não discriminatório, mediante convênio específico 

celebrado entre Empregador e a Entidade. 

 

Melhoria de redação. 

 

(MATERIAIS, item 8 da Nota 056/2015) 

Art. 14 – A Contribuição para Administração, vertida 

pelo Participante, pelo Vinculado, pelo Assistido ou por 

Art. 14 – A Contribuição para Administração, vertida pelo 

Participante, pelo Vinculado, pelo Assistido ou por seus 

A contribuição para a administração é 

devido por empregador ou instituidor 



seus Beneficiários, destina-se à cobertura de despesas 

administrativas operacionais definidas anualmente no Plano 

de Custeio. 

 

Beneficiários, bem como pelo Empregador ou pelo Instituidor, 

destina-se à cobertura de despesas administrativas operacionais 

definidas anualmente no Plano de Custeio. 

 

§1º A Contribuição para Administração, por parte do Empregador 

ou do Instituidor, será devida se existente convênio específico, 

além do convênio de adesão. 

 

§ 2º - A Contribuição para Administração incidirá sobre todas as 

Contribuições Básicas, Voluntárias e Suplementares vertidas no 

mês. 

 

§ 3º - A Contribuição para Administração de responsabilidade do 

Assistido incidirá sobre a média das 24 (vinte e quatro) últimas 

Contribuições Básicas vertidas. 

 

§ 4º - A Contribuição para Administração de responsabilidade do 

Participante em Benefício Proporcional Diferido incidirá sobre a 

média das 24 (vinte e quatro) últimas Contribuições Básicas 

vertidas. 

conveniado – e não patrocinador 

conveniado, como constava antes.  

 

Empregadores ou instituidores dependem 

de prévia celebração de instrumento 

contratual específico para efetuar 

contribuições previdenciários ao plano de 

benefícios. 

 

(MATERIAIS, itens 8 e 9 da Nota 

056/2015) 

 

 

 

 

 

Renumeração para cumprir exigências 

MATERIAIS constantes do item 8 da 

Nota 056/2015. 

Art. 26 - A elegibilidade ao benefício de 

Aposentadoria começará na data em que o Participante 

preencher, concomitantemente, as seguintes condições: ter, 

no mínimo, 55 anos de idade e 5 anos de Vinculação ao 

Plano. 

 

Art. 26 - A elegibilidade ao benefício de Aposentadoria por 

Idade começará na data em que o Participante preencher, 

cumulativamente, as seguintes condições: ter, no mínimo, 55 

anos de idade, 5 anos de Vinculação ao Plano e 60 contribuições 

básicas. 

 

Inserção de carência contributiva. 

 

Previsão de garantia de direito adquirido, 

mediante aplicação das disposições 

regulamentares vigentes à data do 

implemento dos requisitos para 

elegibilidade do benefício inserida no 

parágrafo único do art. 59. Repetição 

dessa previsão aqui parece redundante. 

 

(MATERIAIS, item 10 da Nota 056/2015) 

Art. 46  – O Participante que se desvincular do 

Instituidor após 3 (três)anos de inscrição no Plano,  poderá 

manter a sua contribuição anterior, permitindo a percepção 

futura de benefício nos níveis anteriormente praticados 

como se nunca tivesse se desligado do Instituidor. 

Art. 46  – O Participante que se desvincular do Instituidor 

poderá manter a sua contribuição para o Plano permitindo-se a 

percepção futura de benefício nos níveis anteriormente 

praticados, como se nunca tivesse se desligado do Instituidor. 

 

 

Excluída exigência de 3 anos de 

vinculação. 

 

(MATERIAIS, item 11 da Nota 056/2015) 



 

Parágrafo único – A opção do participante pelo 

autopatrocínio não impede posterior opção pelo benefício 

proporcional diferido, portabilidade ou resgate, nos termos 

da legislação aplicável. 

Parágrafo único – A opção do Participante pelo Autopatrocínio 

não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional 

Diferido, Portabilidade ou Resgate, nos termos da legislação 

aplicável. 

 

 

 

 

Art. 59  – O Plano poderá ser alterado, a qualquer 

tempo, pelo Instituidor, sujeito à aprovação do Conselho 

Deliberativo da Entidade e da autoridade governamental 

competente, respeitados os direitos acumulados dos 

Participantes, dos Vinculados e dos Assistidos. 

 

Art. 59  – O Plano poderá ser alterado, a qualquer tempo, 

pelo Instituidor, sujeito à aprovação do Conselho Deliberativo da 

Entidade e da autoridade governamental competente, respeitados 

os direitos acumulados dos Participantes, dos Vinculados e dos 

Assistidos. 

 

Parágrafo único – Ao participante que tenha cumprido os 

requisitos para concessão de benefício de aposentadoria, aplicam-

se as disposições vigentes na data em que se tornou elegível. 

Atendimento de exigência. 

 

(MATERIAIS, item 10 – Nota 056/2015) 

 

 

 


