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

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 

Do Glossário 

 

XXVII – “Resgate”: o instituto que prevê o 

recebimento do valor conforme previsto no 

Regulamento quando do desligamento do 

Participante do Plano. 

Do Glossário 

 

XXVII – “Resgate”: o instituto que prevê o 

recebimento do valor total ou parcial do valor 

do saldo de Conta do Participante, conforme 

previsto no Regulamento quando do 

desligamento do Participante do Plano. 

Alterado pela Resolução CNPC 23/2015. 

Art. 5º  – [...]  

 

a) desconto na folha de pagamento, 

mediante convênio a ser celebrado entre a SIAS 

e o empregador, quando for o caso; 

b) débito em conta corrente; 

c) boleto bancário. 

 

Art. 5º  – [...]  

 

I – desconto na folha de pagamento, mediante 

convênio a ser celebrado entre a SIAS e o 

empregador, quando for o caso; 

II  – débito em conta corrente; 

III – boleto bancário. 

 

Melhoria de redação, para adequação ao art. 10, 

II, da LC 95/98. 

Art.7º  –Será ex-Participante aquele que:  

 

[...] 

 

IV – optar pelos institutos do Resgate ou da 

Portabilidade; 

 

[...] 

 

§ 1º - Nas hipóteses das alíneas “b, “c” e “d”, é 

vedado o retorno de Participante que estiver 

recebendo algum beneficio do Plano ou Resgate. 

Art.7º  – Será ex-Participante aquele que:  

[...] 

 

IV – optar pelos institutos pelo Resgate das 

Contribuições Básicas ou Suplementares ou 

pela Portabilidade; 

 

[...] 

 

§ 1º - Nas hipóteses das alíneas “b, “c” e “d” 

dos incisos II, III e IV, é vedado o retorno de 

Melhoria de redação, para adequação ao art. 10, 

II, da LC 95/98. 



 Participante que estiver recebendo algum 

beneficio do Plano ou Resgate. 

 

Art. 9º – O Participante que estiver na condição 

de Participante Vinculado fica obrigado a manter 

o pagamento da Contribuição para 

Administração.  

 

Parágrafo único – Caso não efetue os 

pagamentos nos prazos estipulados, por meio de 

cobrança, a Entidade está autorizada a descontar 

o valor do seu saldo de Conta do Participante. 

 

Art. 9º  – O Participante que estiver na condição 

de Participante Vinculado fica obrigado a manter 

o pagamento da Contribuição para 

Administração, por meio de desconto do valor 

no saldo de Conta do Participante. 

 

Parágrafo único – Caso não efetue os 

pagamentos nos prazos estipulados, por meio de 

cobrança, a Entidade está autorizada a descontar 

o valor do seu saldo de Conta do Participante. 

 

Melhoria de redação, para adequação ao art. 10, 

II, da LC 95/98. 

Art. 10 – Os benefícios previstos no Plano serão 

cobertos pelas seguintes contribuições: 

 

a) Contribuições Básicas; 

b) Contribuições Suplementares; 

c) Contribuições Voluntárias. 

 

Art. 10 – Os benefícios previstos no Plano serão 

cobertos pelas seguintes contribuições: 

 

I – Contribuições Básicas; 

II – Contribuições Suplementares; 

III – Contribuições Voluntárias. 

 

Melhoria de redação, para adequação ao art. 10, 

II, da LC 95/98. 

Art. 12 – O valor da Contribuição Básica 

poderá ser alterado pelo Participante no mês de 

novembro de cada ano, sendo efetivada tal 

alteração no mês de janeiro do ano subsequente. 

 

Art. 12 – O valor da Contribuição Básica 

poderá ser alterado pelo Participante mediante 

requerimento, no mês de novembro de cada 

ano, sendo efetivada tal a alteração no mês de 

janeiro do ano subsequente efetivada: 

 

I – no mês seguinte ao do requerimento, se 

apresentado à entidade até o dia 5º dia útil do 

mês anterior; 

Flexibilização na periodicidade de alteração a 

da Contribuição Básica. 



 

II – dois meses seguintes ao do requerimento, 

se apresentado à entidade após o dia 5º dia 

útil do mês anterior. 

 

Parágrafo único – Fica vedado nova alteração 

do valor da Contribuição Básica enquanto 

não implementado o requerimento de 

alteração anterior. 

 

Art. 24  – O Plano disponibilizará aos 

Participantes os seguintes benefícios: 

a) Aposentadoria por Idade; 

b) Aposentadoria por Invalidez;  

c) Pecúlio por morte. 

 

Art. 24 – O Plano disponibilizará aos 

Participantes os seguintes benefícios: 

I – Aposentadoria por Idade; 

II– Aposentadoria por Invalidez;  

III – Pecúlio por Morte. 

 

Melhoria de redação, para adequação ao art. 10, 

II, da LC 95/98. 

Art. 25  – O valor mensal dos benefícios será 

calculado sobre 100% (cem por cento) do saldo 

da Conta do Participante, na Data do Cálculo, e 

será pago na forma escolhida pelo Participante 

ou Beneficiário, nos termos previstos na Seção 

IV deste Capitulo. 

 

Art. 25  – O valor mensal dos benefícios será 

calculado sobre 100% (cem por cento) do saldo 

da Conta do Participante, na Data do Cálculo, e 

será pago na forma escolhida pelo Participante 

ou Beneficiário, nos termos previstos na Seção 

IV deste Capítulo. 

 

Correção gramatical. 

Art. 30  – O Participante que preencher as 

condições de Elegibilidade para receber um dos 

benefícios de renda mensal previstos no Plano, 

poderá optar por uma das seguintes formas de 

pagamento, sem prejuízo do contido no Art. 33: 

 

a) renda mensal por prazo determinado, 

Art. 30  – O Participante que preencher as 

condições de Elegibilidade para receber um dos 

benefícios de renda mensal previstos no Plano, 

poderá optar por uma das seguintes formas de 

pagamento, sem prejuízo do contido no Art. 33: 

 

I – renda mensal por prazo determinado, 

Melhoria de redação, para adequação ao art. 10, 

II, da LC 95/98. 



observado o prazo mínimo de 05 (cinco) 

anos; ou 

 

b) renda mensal por prazo indeterminado, 

variando entre o percentual de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) a 2% (dois por 

cento) do saldo da Conta do Participante.  

observado o prazo mínimo de 05 (cinco) anos; 

ou 

 

II – renda mensal por prazo indeterminado, 

variando entre o percentual de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) a 2% (dois por cento) 

do saldo da Conta do Participante.  

 

Art. 33 – O Participante que atender os 

requisitos para concessão de Aposentadoria por 

Idade e o Assistido poderão solicitar, a qualquer 

tempo e uma única vez, a antecipação, sob a 

forma de pagamento único, de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do saldo da Conta do 

Participante.  

 

Art. 33 – O Participante que atender aos 

requisitos para concessão de Aposentadoria por 

Idade e o Assistido poderão solicitar, a qualquer 

tempo e uma única vez, a antecipação, sob a 

forma de pagamento único, de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do saldo da Conta do 

Participante.  

 

Correção gramatical. 

Art. 50  – Os recursos financeiros oriundos de 

outra entidade de previdência complementar, 

por meio de portabilidade, serão alocados na 

Conta do Participante, na subconta 

“Transferência por Portabilidade” e não estarão 

sujeitos, para nova portabilidade, durante o 

prazo de carência fixado no Art. 48. 

 

Parágrafo único – Os valores registrados na 

subconta Transferência por Portabilidade não 

estarão sujeitos ao Resgate, salvo a parcela que 

tiver como plano originário uma entidade de 

previdência complementar aberta ou sociedade 

seguradora autorizada a operar planos de 

Art. 50 – Os recursos financeiros oriundos de 

outra entidade de previdência complementar, 

por meio de portabilidade, serão alocados na 

Conta do Participante, na subconta 

“Transferência por Portabilidade” e não estarão 

sujeitos, para nova portabilidade, durante o 

prazo de carência fixado no Art. 48. 

 

Parágrafo único – Os valores registrados na 

subconta Transferência por Portabilidade não 

estarão sujeitos ao Resgate, salvo a parcela que 

tiver como plano originário uma entidade de 

previdência complementar aberta ou sociedade 

seguradora autorizada a operar planos de 

Adequação ao art. 23, § 4º, da Resolução CGPC 

6/2003, alterado pela Resolução CNPC 23/2015: 

 
§ 4º O regulamento de plano de benefícios 

instituído por instituidor deverá facultar, a 

qualquer tempo, ao participante o resgate das 

seguintes parcelas do seu saldo de conta, a ser 

exercido durante a fase contributiva e sem a 

obrigatoriedade de seu desligamento do plano 

de benefícios:  

 

I - valores oriundos de portabilidade de recursos 

que tenham sido constituídos em entidades 

abertas ou entidades fechadas;  

 

II - os valores que não sejam oriundos das 

contribuições normais vertidas pelo 



benefícios de previdência complementar. 

 

benefícios de previdência complementar. 

 

participante, tais como as contribuições e 

aportes esporádicos, eventuais e 

extraordinários. 

Art. 51  – O Participante que não esteja em 

gozo de qualquer benefício de aposentadoria 

poderá optar pelo Resgate de 100% (cem por 

cento) do saldo de Contribuições Básicas e 

Voluntárias, estas se existirem, após 2 (dois) 

anos de vinculação ao Plano, devidamente 

atualizadas pelo Retorno dos Investimentos., 

acrescido dos percentuais incidentes sobre o 

saldo de Contribuições Suplementares vertidas 

pelo Instituidor ou pelo Empregador, tomando-

se como base o tempo de Vinculação ao Plano 

conforme disposto a seguir: 

 

Vinculação ao Plano 

(em anos completos) 

Contribuições  

Suplementares 

Inferior a 3 anos 0% 

De 3 a 5 anos 20% 

De 6 a 7 anos 40% 

8 anos 60% 

9 anos 80% 

10 anos 100% 

 

 

 

 

Art. 51  – O Participante que não esteja em 

gozo de qualquer benefício de aposentadoria 

poderá optar pelo Resgate de 100% (cem por 

cento) do saldo de Contribuições Básicas e 

Voluntárias, estas se existirem, após 2 (dois) 

anos de vinculação ao Plano, devidamente 

atualizadas pelo Retorno dos Investimentos., 

acrescido dos percentuais incidentes sobre o 

saldo de Contribuições Suplementares vertidas 

pelo Instituidor ou pelo Empregador, tomando-

se como base o tempo de Vinculação ao Plano 

conforme disposto a seguir: 

 

Vinculação ao Plano 

(em anos completos) 

Contribuições  

Suplementares 

Inferior a 3 anos 0% 

De 3 a 5 anos 20% 

De 6 a 7 anos 40% 

8 anos 60% 

9 anos 80% 

10 anos 100% 

 

Art. 51  – O resgate pode ser total ou 

parcial. 

 

§ 1º - É facultado ao participante, mediante o 

desligamento do plano de benefícios, o resgate 

Adequação ao art. 23, §§ 1º, 3º, 4º e 5º, da 

Resolução CGPC 6/2003, alterado pela Resolução 

CNPC 23/2015: 

 

 
Art. 23. No caso de plano de benefício 

instituído por instituidor, o regulamento deverá 

prever prazo de carência para o pagamento do 

resgate, de no mínimo trinta e seis meses, 

contado a partir da data de inscrição no plano 

de benefícios.  

§ 1o Em relação a cada uma das contribuições 

efetuadas por pessoas jurídicas ao plano de 

benefícios de que trata o caput, somente será 

admitido o resgate após o cumprimento de 

prazo de carência previsto no caput, contado da 

data do respectivo aporte.  

.............................................................................  

§ 3o Os valores que compõem o saldo de conta 

do participante de plano de benefícios instituído 

por instituidor, decorrentes das contribuições 

normais previstas no plano de custeio, somente 

poderão ser resgatados em sua totalidade 

quando ocorrer o desligamento do plano de 

benefícios, observado o prazo de carência 

previsto em seu regulamento.  

§ 4o O regulamento de plano de benefícios 

instituído por instituidor deverá facultar, a 

qualquer tempo, ao participante o resgate das 

seguintes parcelas do seu saldo de conta, a ser 

exercido durante a fase contributiva e sem a 

obrigatoriedade de seu desligamento do plano 

de benefícios:  



da totalidade das Contribuições Básicas que 

compõem o seu saldo de conta, devidamente 

atualizadas pelo Retorno dos Investimentos, 

desde que não esteja em gozo de benefício e 

haja transcorrido o prazo de 36 (trinta e seis) 

meses de vinculação ao Plano. 

 

§ 2º - É facultado ao participante, a qualquer 

tempo, sem a obrigatoriedade de 

desligamento do plano de benefício, o resgate 

da totalidade das seguintes parcelas que 

compõem o seu saldo de conta, devidamente 

atualizadas pelo Retorno dos Investimentos, 

desde que não esteja em gozo de benefício: 

 

I – valores oriundos de portabilidade de 

recursos que tenham sido constituídos em 

entidades abertas ou entidades fechadas; e 

 

II – Contribuições Voluntárias. 

 

§ 3º - É facultado ao participante, mediante o 

desligamento do plano de benefícios, o resgate 

das Contribuições Suplementares que 

compõem o seu saldo de conta, devidamente 

atualizadas pelo Retorno dos Investimentos, 

desde que não esteja em gozo de benefício e 

haja transcorrido o prazo de 36 (trinta e seis) 

meses, contado da data de cada aporte. 

 

I - valores oriundos de portabilidade de recursos 

que tenham sido constituídos em entidades 

abertas ou entidades fechadas;  

II - os valores que não sejam oriundos das 

contribuições normais vertidas pelo 

participante, tais como as contribuições e 

aportes esporádicos, eventuais e 

extraordinários.  

§ 5° O regulamento de plano de benefícios 

instituído por instituidor deverá prever que o 

participante poderá resgatar até vinte por cento 

dos valores oriundos das contribuições normais 

vertidas ao plano pelo participante a cada dois 

anos, sem a obrigatoriedade do seu 

desligamento do plano de benefícios." (NR) 

 



§ 4º - É facultado ao participante, sem a 

obrigatoriedade de desligamento do plano de 

benefícios, resgatar até 20% (vinte por cento) 

das Contribuições Básicas que compõem o seu 

saldo de conta a cada 2 (dois) anos. 

 

Art. 53 – O pagamento do Resgate extingue 

definitivamente todas as obrigações da Entidade 

em relação ao Participante e seus Beneficiários. 

 

Art. 53 – O pagamento do Resgate das 

Contribuições Básicas e Suplementares 

extingue definitivamente todas as obrigações da 

Entidade em relação ao Participante e seus 

Beneficiários. 

 

Adaptação à Resolução CNPC 23/2015 e 

harmonização com a nova redação do Conforme 

Art. 7º, IV, do Regulamento.  

 


