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Estatuto Social da Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade - SIAS (CNPJ: 33.937.541/0001-08) 

Texto original 
Texto Aprovado nas RECOD 2/2019 e 

5/2019 
Justificativa 

SUMÁRIO 
[...] 
CAPÍTULO IX – Das Disposições Gerais 

SUMÁRIO 
 
[...] 
 
CAPÍTULO IX – Das Eleições para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal 
 
CAPÍTULO X – Das Disposições Gerais 

Criou-se um capítulo específico para as 
normas acercas do processo eleitoral para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal (Capítulo 
IX), as quais se encontram no capítulo 
referente às disposições gerais.  
Diante disso, houve o deslocamento das 
demais normas das disposições gerais para o 
Capítulo X.  

Art. 2º [...] 
 

§ 2º – A SIAS poderá, também, prestar a 
seus participantes, assistidos e 
beneficiários serviços assistenciais à saúde, 
desde que tenham custeio específico e que 
sua contabilização e o seu patrimônio 
sejam mantidos em separado, na forma da 
legislação vigente. 

Art. 2º [...] 
 

§ 2º  – A SIAS poderá, também, prestar a seus 
participantes, assistidos e beneficiários serviços 
assistenciais à saúde e outros, desde que 
tenham custeio específico e que sua 
contabilização e o seu patrimônio sejam 
mantidos em separado, na forma da legislação 
vigente. 

Adicionou-se a expressão “e outros” com a 
finalidade de conferir maior clareza ao 
dispositivo, haja vista que os serviço 
assistenciais prestados pela SIAS aos seus 
participantes, assistidos e beneficiários poderão 
ter outros fins que não apenas a assistência à 
saúde, a exemplo de apólices coletivas de 
seguro de pessoas, seguro de automóveis etc. 

Art. 6º - São membros da SIAS:  
 

[...] 
 

§ 2º – Consideram-se Participantes, 
desde que façam adesão a um dos planos 
de benefícios de natureza previdenciária 
administrados pela SIAS: 

 

Art. 6º - São membros da SIAS: 
 

[...] 
 

§ 2º  – Consideram-se Participantes, desde 
que façam adesão a um dos planos de benefícios 
de natureza previdenciária administrados pela 
SIAS: 

 

Foram realizadas alterações nos incisos do § 2º, 
a fim de promover correções de ordem 
gramatical e material no dispositivo. 

No inciso I, além da correção gramatical 
consistente na inclusão do artigo definido “os”, 
acrescentou-se a expressão “e ex-empregados”, 
com o intuito de deixar expressamente previsto 
que os ex-empregados da SIAS podem se tornar 
participantes dos planos de benefícios 
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I – empregados da SIAS;  
 
II – servidores e ex-servidores desde que sejam 
associados a um Instituidor e façam adesão a 
um dos planos de benefícios de natureza 
previdenciária administrados pela SIAS; 
 
III – autopatrocinados; 
 
IV – participante em Benefício Proporcional 
Diferido; 
 
V – demais associados dos Instituidores. 

I  –  os empregados e ex-
empregados da SIAS; 
 
II – os servidores e ex-servidores da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA 
referida no art. 1º;  
 
III – Os servidores e ex-servidores, do 
quadro permanente ou temporário, 
empregados e ex-empregados, dos 
Patrocinadores e Instituidores;  
 
IV  –  os autopatrocinados; 
 
V –  o participante em Benefício 
Proporcional Diferido; 
 
VI – os associados dos Instituidores. 

administrados pela entidade, caso 
expressamente solicitem a sua adesão. 

O inciso II foi inteiramente alterado, com o 
intuito de conferir maior clareza ao texto. Em 
primeiro lugar, realizou-se correção de cunho 
gramatical, pois a frase “desde que façam 
adesão a um dos planos de benefícios de 
natureza previdenciária administrados pela 
SIAS” já consta do caput do art. 6º, sendo 
redundante a sua repetição. Ademais, 
acrescentou-se referencia expressa à 
“PATROCINADORA-INSTITUIDORA 
referida no art. 1º”, com a finalidade de restar 
evidenciado que o dispositivo se refere aos 
servidores e ex-servidores do IBGE. Por fim, 
parte do conteúdo do inciso II foi deslocado 
para o inciso III, dando destaque à previsão 
atinente ao servidores e ex-servidores do IBGE 
e adicionando previsão referente aos servidores 
e ex-servidores/empregados e ex-empregados 
dos demais Patrocinadores e Instituidores da 
SIAS, caso a entidade admita novos 
patrocinadores ou instituidores.  

O inciso III, como dito, prevê a possibilidade 
dos servidores e ex-servidores/empregados e 
ex-empregados dos demais Patrocinadores e 
Instituidores da SIAS se tornarem participantes 
da entidade, desde que façam adesão a um dos 
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planos de benefícios de natureza previdenciária 
administrados pela SIAS, conforme previsto no 
caput do art. 6º. 

Em razão da inserção do texto previsto no inciso 
III, os demais incisos foram renumerados. 

O texto dos incisos IV e V sofreram apenas 
alterações de ordem gramatical, mediante a 
inserção dos artigos definidos “os” e “o”, 
respectivamente. 

Por fim, o inciso VI foi alterado 
gramaticalmente para inserir o artigo definido 
“os” e para remover a expressão “demais”, a 
prevendo que os associados dos Instituidores da 
SIAS poderão se tornar participantes da 
entidade.  

Art. 7º [...] 
 
IV – adotar práticas que garantam o cumprimento 
do seu dever fiduciário em relação aos 
participantes dos planos de benefícios. 
 

Art. 7º [...] 
 
IV – adotar práticas que garantam o cumprimento 
do seu dever fiduciário em relação aos 
participantes e assistidos dos planos de 
benefícios. 
 

 
 
No item IV, inclui-se a categoria de Assistidos, 
em conformidade com nomenclatura definida 
na LC 108/2001. 

Art. 8º  – Em toda transação a prazo entre a 
SIAS e quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, participantes ou não, 
pela qual se torne a SIAS credora de pagamentos 
exigíveis em datas posteriores à da celebração do 

Art. 8º  – Em toda transação a prazo entre a 
SIAS e quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, 
de direito público ou privado, 
participantes/assistidos ou não, pela qual se 
torne a SIAS credora de pagamentos exigíveis 

O art. 8º foi inteiramente alterado, com a 
finalidade de inserir redação mais concisa e 
coerente.  

Em sua disposição original, que vinha desde o 
primeiro Estatuto Social da SIAS, elaborado em 
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respectivo contrato, será prevista a necessária 
correção para compensar a desvalorização da 
moeda, bem como de taxa para cobertura de 
custos administrativos da operação. 

em datas posteriores à da celebração do 
respectivo contrato, incidirá correção 
monetária e juros, conforme índices 
estabelecidos pela Diretoria-Executiva. 

1979, o dispositivo tinha redação prolixa, 
misturando conceitos atinentes à transações a 
prazo e conceitos relativos à aspectos atuariais, 
estes relativos aos planos de benefícios. 

A nova redação do art. 8º foi elaborada com a 
finalidade de estabelecer que nas transações a 
prazo nas quais seja a SIAS credora, incidirá 
correção monetária, a fim de recompor a 
desvalorização da moeda, e taxa de juros, a fim 
de remunerar o dispêndio do capital no período 
previsto contratualmente.  

Art. 15 [...] 
 
§ 2º  –  Os Diretores e Conselheiros da SIAS 
não poderão com ela efetuar operações 
financeiras de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, excetuadas as que resultarem da 
sua condição de participante. 
 

Art.15 [...] 
 
§ 2º  –  Os Diretores e Conselheiros da SIAS 
não poderão com ela efetuar operações 
financeiras de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, excetuadas as que resultarem da 
sua condição de participante e assistido. 
 

 
 
No § 2º, inclui-se a categoria de Assistidos, em 
conformidade com nomenclatura definida na 
LC 108/2001. 

Art. 17  –  A composição do Conselho 
Deliberativo, constituído por 6 (seis) membros 
titulares, será paritária entre representantes dos 
Patrocinadores e Instituidores, e representantes 
dos participantes e assistidos, sendo 3 (três) 
indicados pelos Patrocinadores ou Instituidores, 
observada a ordem decrescente de número de 
participantes e assistidos, e 3 (três) escolhidos 
pelos participantes e assistidos, pelo processo de 
eleição direta. 

Art. 17  –  A composição do Conselho 
Deliberativo, constituído por 6 (seis) membros 
titulares, será paritária entre representantes dos 
Patrocinadores e Instituidores, e representantes 
dos participantes e assistidos, sendo 3 (três) 
indicados pelos Patrocinadores ou Instituidores, 
observada a ordem decrescente do número de 
participantes e assistidos inscritos nos planos de 
benefícios vinculados a estes, e 3 (três) 

No caput do art. 17, além do ajuste gramatical, 
referente a alteração do termo “de” para “do”, 
inseriu-se a expressão “inscritos nos planos de 
benefícios vinculados a estes”, com a finalidade 
de trazer maior clareza ao texto, eliminando o 
risco de múltiplas interpretações. 

No § 1º, a expressão “a cada nova indicação”, 
sugerida na primeira versão da proposta de 
alteração do Estatuto (apresenta na RECOD 
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§ 1º  – Na hipótese de inexistência de ocupante 
para a vaga de Conselheiro indicado, no critério 
estabelecido no caput, adotar-se-á a ordem 
decrescente de patrimônio dos Patrocinadores ou 
Instituidores. 
 
(...) 
 
§ 5º –  Cada membro efetivo do Conselho 
Deliberativo terá um suplente com igual mandato, 
indicado ou escolhido na forma do caput deste 
artigo, que o substituirá nos casos de vacância, 
renúncia, impedimento ou ausências eventuais. 
 

escolhidos pelos participantes e assistidos, pelo 
processo de eleição direta. 
 
§ 1º  – Na hipótese de inexistência de ocupante 
para a vaga de Conselheiro indicado, no critério 
estabelecido no caput, adotar-se-á, a ordem 
decrescente de patrimônio dos Patrocinadores ou 
Instituidores. 
 
(...) 
 
§ 5º –  Cada membro efetivo do Conselho 
Deliberativo terá um suplente com igual mandato, 
indicado ou escolhido na forma do caput deste 
artigo, que o substituirá nos casos de vacância, 
renúncia, impedimento ou ausências eventuais. 
 

2/2019), restou, ao final dos trabalhos (RECOD 
5/2019), rejeitada, razão pela qual não foi 
inserida no texto final aprovado pelo Conselho 
Deliberativo (RECOD 5/2019).. Todavia, por 
questão de registro das alterações sugeridas e 
deliberadas, permaneceu a referência no texto 
final aprovado pelo Conselho Deliberativo 
(expressão tachada e com grifo em vermelho, 
sinalizando sua remoção do texto aprovado, 
conforme documento “proposta de alteração do 
Estatuto da SIAS aprovada na RECOD 5/2019”, 
em anexo).  

Por fim, o § 5º foi removido em razão da 
exclusão da categoria de suplente, aprovada com 
o intuito de desburocratizar o processo eleitoral 
da SIAS e reduzir custos (já que todos os 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
devem ser certificados, sendo comum que 
muitos suplentes, durante todo o mandato, 
jamais participem de reuniões da SIAS, por 
conta da assiduidade dos titulares). As regras 
referentes à vacância e sucessão nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal foram inseridas no art. 31 
do texto aprovado na RECOD 5/2019. 

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, mediante 
convocação de seu Presidente ou, em caso de 
impedimento, por 3 (três) de seus membros e, 
extraordinariamente, quando necessário, 

As alterações promovidas no dispositivo 
tiveram o intuito de conferir maior clareza ao 
texto, evitando-se múltiplas interpretações.  
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 mediante convocação de seu Presidente, de 3 
(três) de seus membros ou do Diretor-Presidente 
da SIAS, por indicação da Diretoria-Executiva, 
na forma do art. 43, inciso IV, deste Estatuto. 
 

Assim, previu-se que as reuniões ordinárias do 
Conselho Deliberativo poderão ser convocadas 
pelo Conselheiro Presidente do referido 
colegiado e por 3 (três) de seus membros. 

Ademais, as reuniões extraordinárias poderão 
ser convocadas pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, por 3 (três) membros do referido 
colegiado ou pelo Diretor-Presidente, o que já 
era previsto, no caso deste último, na forma do 
art. 43, inciso IV, do Estatuto.  

Art. 24  –  A composição do Conselho Fiscal, 
constituído por 4 (quatro) membros, será paritária 
entre representantes dos Patrocinadores e 
Instituidores e dos representantes dos 
participantes e assistidos,  sendo 2 (dois) 
indicados pelos  Patrocinadores ou Instituidores, 
observada a ordem decrescente de número de 
participantes e assistidos,  e 2 (dois) escolhidos 
pelos participantes e assistidos, pelo processo de 
eleição direta. 
 
§ 1º  –  Na hipótese de inexistência de ocupante 
para vaga de Conselheiro indicado, no critério 
estabelecido no caput, adotar-se-á a ordem 
decrescente de patrimônio dos Patrocinadores ou 
Instituidores. 

 
(...) 

Art. 24  –  A composição do Conselho Fiscal, 
constituído por 4 (quatro) membros, será paritária 
entre representantes dos Patrocinadores e 
Instituidores e dos representantes dos 
participantes e assistidos,  sendo 2 (dois) 
indicados pelos  Patrocinadores ou Instituidores, 
observada a ordem decrescente do número de 
participantes e assistidos inscritos nos planos de 
benefícios vinculados a estes,  e 2 (dois) 
escolhidos pelos participantes e assistidos, pelo 
processo de eleição direta. 
 
§ 1º  –  Na hipótese de inexistência de ocupante 
para vaga de Conselheiro indicado, no critério 
estabelecido no caput, adotar-se-á a ordem 
decrescente de patrimônio dos Patrocinadores ou 
Instituidores. 

 

No caput do art. 24, além do ajuste gramatical, 
referente a alteração do termo “de” para “do”, 
inseriu-se a expressão “inscritos nos planos de 
benefícios vinculados a estes”, com a finalidade 
de trazer maior clareza ao texto, eliminando o 
risco de múltiplas interpretações. 

No § 1º, a expressão “a cada nova indicação”, 
sugerida na primeira versão da proposta de 
alteração do Estatuto (apresenta na RECOD 
2/2019), restou, ao final dos trabalhos (RECOD 
5/2019), rejeitada, razão pela qual não foi 
inserida no texto final aprovado pelo Conselho 
Deliberativo (RECOD 5/2019). Todavia, por 
questão de registro das alterações sugeridas e 
deliberadas, permaneceu a referência no texto 
final aprovado pelo Conselho Deliberativo 
(expressão tachada e com grifo em vermelho, 
sinalizando sua remoção do texto aprovado, 
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§ 4º  –  Cada membro efetivo do Conselho 
Fiscal terá um suplente com igual mandato, 
indicado ou escolhido na forma do caput deste 
artigo, que o substituirá nos casos de vacância, 
renúncia, impedimento ou ausências eventuais. 

 

(...) 
 

§ 4º  –  Cada membro efetivo do Conselho 
Fiscal terá um suplente com igual mandato, 
indicado ou escolhido na forma do caput deste 
artigo, que o substituirá nos casos de vacância, 
renúncia, impedimento ou ausências eventuais. 

 

conforme documento “proposta de alteração do 
Estatuto da SIAS aprovada na RECOD 5/2019”, 
em anexo).  

Por fim, o § 4º foi removido em razão da 
exclusão da categoria de suplente, aprovada com 
o intuito de desburocratizar o processo eleitoral 
da SIAS e reduzir custos (já que todos os 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
devem ser certificados, sendo comum que 
muitos suplentes, durante todo o mandato, 
jamais participem de reuniões da SIAS, por 
conta da assiduidade dos titulares). As regras 
referentes à vacância e sucessão nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal foram inseridas no art. 31 
do texto aprovado na RECOD 5/2019. 

Art. 27  –  [...] 
 
Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá 
requerer ao Conselho Deliberativo, mediante 
justificativa escrita, o assessoramento de perito-
contador ou de firma especializada de sua 
confiança, sem prejuízo das auditorias externas 
de caráter obrigatório. 
 

Art. 27  –  [...] 
 
Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá 
requerer ao Conselho Deliberativo, mediante 
justificativa escrita, o assessoramento de perito-
contador ou de empresa especializada de sua 
confiança, sem prejuízo das auditorias externas 
de caráter obrigatório. 

 
 
 
Substituição do termo “firma” por “empresa”, 
para conferir maior tecnicidade ao texto. 

Art. 28 – [...] 
 
§ 3º – A partir da publicação no Diário 
Oficial da aprovação da alteração 
estatutária pelo órgão fiscalizador, o 

Art. 28 – [...] 
 
§ 3º – A partir da publicação no Diário 
Oficial da aprovação da alteração 
estatutária pelo órgão fiscalizador, o 

 
Dispositivo removido (revogado), em razão do 
exaurimento de sua eficácia, tendo em vista que 
fazia menção à 5ª alteração do Estatuto da SIAS 
(Estatuto atualmente em vigência), aprovada 
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mandato dos conselheiros cujo 
encerramento se daria no mês de outubro 
de 2019 será antecipado para o mês de 
setembro de 2019. 

mandato dos conselheiros cujo 
encerramento se daria no mês de outubro 
de 2019 será antecipado para o mês de 
setembro de 2019. 

pela Previc por intermédio da Portaria n. 166, de 
26/2/2018, publicada no DOU de 28/2/2018. 
 

Art. 30 –  Os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal indicados pelos 
Patrocinadores, pelos Instituidores e escolhidos 
pelos participantes e assistidos devem estar 
vinculados por tempo superior a 2 (dois) anos, 
ininterruptos, a um dos planos de benefícios 
previdenciários administrados pela SIAS, 
inclusive ao Plano RJU CNPB n. 19.910.012-74. 
 
(...) 
 
§ 8º – Em caso de renúncia ou 
destituição do membro titular, ou vacância 
do cargo, o suplente assumirá a vaga, e 
permanecerá no cargo até a data 
inicialmente prevista para o término do 
mandato. 

Art. 30 –  Os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal indicados pelos 
Patrocinadores, pelos Instituidores e escolhidos 
pelos participantes e assistidos devem estar 
vinculados por tempo superior a 2 (dois) anos, 
ininterruptos, a um dos planos de benefícios 
previdenciários administrados pela SIAS, 
inclusive ao Plano RJU CNPB n. 19.910.012-74. 
 
(...) 
 
§ 8º – Em caso de renúncia ou 
destituição do membro titular, ou vacância 
do cargo, o suplente assumirá a vaga, e 
permanecerá no cargo até a data 
inicialmente prevista para o término do 
mandato. 
 

Supressão do termo “inclusive Plano RJU 
CNPB n. 19.910.0012-74” pela redundância 
(essa interpretação já é contemplada no trecho 
“um dos planos de benefícios administrados 
pela SIAS”). 
 
 
 
 
 
 
O § 8º do art. 30 foi removido (revogado), haja 
vista a exclusão da categoria de Conselheiro 
suplente e a inserção, no art. 31, de normas 
específicas à sucessão nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, em decorrência da 
vacância do cargo de Conselheiro.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Art. 31 – Ocorrendo vacância definitiva, 
decorrente de renúncia, morte ou destituição de 
membro dos Conselhos Deliberativo ou Fiscal, 
observar-se-á o seguinte: 

 

Conforme determinado pelo Conselho 
Deliberativo da SIAS nas RECOD 2/2019 e 
5/2019, realizou-se a alteração do Estatuto 
Social da entidade, conforme proposta aprovada 
na RECOD 5/2019, promovendo-se a extinção 
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SEM CORRESPONDÊNCIA 

(dispositivo inserido pela proposta de alteração 
estatutária) 

I – tratando-se de membro do Conselho 
Deliberativo ou Fiscal indicado pelos 
Patrocinadores ou Instituidores, o Presidente 
do Conselho Deliberativo comunicará o 
ocorrido à entidade responsável pela 
indicação, a fim de que esta indique novo 
Conselheiro. 
 
II – tratando-se de membro do Conselho 
Deliberativo ou Fiscal eleito pelos 
participantes e assistidos, adotar-se-á o 
seguinte procedimento: 
 

a) mediante iniciativa do Presidente do 
Conselho Deliberativo, convocar-se-á, 
dentre os candidatos não eleitos na última 
eleição para o Conselho cuja vacância se 
verificou, aquele que obteve a maior 
votação, a fim de que este assuma o cargo 
vago. Caso o candidato mais bem 
colocado não queira ou se encontre 
impedido de assumir o mandato, 
convocar-se-á, o próximo colocado na 
lista de votação, até que a vaga seja 
preenchida; 
 
b) não existindo candidatos 
remanescentes ou, tendo todos recusado a 
convocação, proceder-se-á eleição direta, 

do cargo de Conselheiro suplente nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.  

A exclusão da categoria de suplente tem a 
finalidade de desburocratizar o processo 
eleitoral da SIAS e reduzir custos (já que todos 
os membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal devem ser certificados).  

Ademais, é corriqueiro que muitos suplentes, 
durante todo o mandato, jamais participem de 
reuniões dos órgãos estatutários da SIAS, por 
conta da assiduidade dos titulares. 

Desse modo, o art. 31, caput, incisos I e II, tem 
o intuito de acrescentar regras estatutárias 
acerca da sucessão dos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da SIAS, nas hipóteses de 
vacância definitiva do cargo.  

O § 1º dispõe acerca do prazo do mandato do 
conselheiro que assumir o cargo, na hipótese de 
sucessão.  

Os §§ 2º e 3º têm por intuito a previsão de 
normas de transição, a fim de que a extinção do 
cargo de Conselheiro suplente não implique em 
prejuízo aos mandatos em curso quando da 
entrada em vigor do texto estatutário aprovado 
na RECOD 5/2019.  

Por fim, o § 4º prevê a extinção do cargo de 
Conselheiro suplente ao término dos mandatos 
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nos prazos e condições previstos no 
Regulamento Eleitoral. 

 
§ 1º – Nas hipóteses de sucessão definitiva 
previstas nos incisos I e II do caput, o 
Conselheiro indicado ou eleito assumirá o cargo 
pelo prazo remanescente ao mandato de seu 
antecessor. 
 
§ 2º – As disposições contidas nos incisos I e II 
do caput, e no §1º, deste dispositivo, entrarão 
em vigor na forma do art. 63 do presente 
Estatuto, sem prejuízo, contudo, dos mandatos 
em curso, aos quais se aplicará o disposto nos 
§§ 3º e 4º.  
 
§ 3º – Havendo mandatos de membros suplentes 
em curso nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
quando da entrada em vigor do presente 
Estatuto, observar-se-ão, até o termo final dos 
referidos mandatos, as regras de substituição e 
sucessão previstas no texto da 5ª alteração do 
Estatuto Social da SIAS, aprovada pela Previc 
por intermédio da Portaria n. 166, de 26/2/2018, 
e publicada no Diário Oficial da União em 
28/2/2018.   
 
§ 4º – Concluídos os mandatos dos Conselheiros 
suplentes, eventualmente em curso quando da 

eventualmente em curso quando da entrada em 
vigor do presente texto estatutário.  
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entrada em vigor deste Estatuto, não serão 
realizadas novas indicações ou eleições para 
membro suplente nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, extinguindo-se o respectivo cargo. 

 
Art. 40 – [...] 
 
V – propostas de planos de benefícios e serviços; 

Art. 40 – [...] 
 
V – propostas de planos de benefícios e de 
serviços assistenciais à saúde e outros; 

Além da correção gramatical, acrescentou-se a 
expressão “assistenciais à saúde e outros”, a fim 
de adequar o disposto no art. 40, inciso V, com 
a alteração promovida no § 2º do art. 2º. 

Art. 41 – [...] 
 
II – aprovar o manual dos direitos e deveres do 
pessoal da SIAS; 

Art. 41 – [...] 
 
II – aprovar os instrumentos normativos 
relativos aos direitos e deveres dos empregados 
da SIAS; 

A alteração tem o condão de permitir que os 
direitos e deveres dos empregados da SIAS 
constem em diversos instrumentos normativos 
internos, e não em apenas um documento 
codificado (manual).  

Tal previsão favorece a atualização das normas 
internas, já que, a depender da natureza dos 
direitos e deveres em questão, bem como da 
evolução legislativa e jurisprudencial, poderão 
ser editadas e alteradas, com maior celeridade, 
instruções normativas diversas.   

Art. 50  –  Nos doze meses seguintes ao término 
do exercício do cargo, o ex-diretor estará 
impedido de prestar, direta ou indiretamente, 
independentemente da forma ou natureza do 
contrato, qualquer tipo de serviço às empresas do 
sistema financeiro que impliquem a utilização das 
informações a que teve acesso em decorrência do 
cargo exercido, sob pena de responsabilidade 
civil e penal. 

Art. 50  –  Nos 12 (doze) meses seguintes ao 
término do exercício do cargo, o ex-diretor estará 
impedido de prestar, direta ou indiretamente, 
independentemente da forma ou natureza do 
contrato, qualquer tipo de serviço às empresas do 
sistema financeiro que impliquem a utilização das 
informações a que teve acesso em decorrência do 
cargo exercido, sob pena de responsabilidade 
civil e penal 

 
 
Com a finalidade de parametrizar o dispositivo 
com a técnica de redação empregada ao longo 
do texto do Estatuto (quando há menção a um 
número, insere-se o algarismo e o número por 
escrito), foi inserido o algarismo “12”.  
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Art. 51 – Os empregados da SIAS serão 
admitidos sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho, segundo plano de cargos e salários. 

Art. 51 – Os empregados da SIAS serão 
admitidos sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho, conforme o plano de cargos e 
salários da entidade. 

 
Correções gramaticais o intuito de conferir 
maior clareza ao texto.  

Art. 52 – Os direitos e deveres dos empregados 
da SIAS serão objeto de regulamento próprio. 

Art. 52 – Além do disposto na legislação e neste 
Estatuto, são direitos e deveres dos 
empregados da SIAS aqueles previstos no 
Regimento Interno e demais instrumentos 
normativos da entidade.  

Conferiu-se nova redação ao dispositivo, a fim 
de adequá-lo ao disposto no art. 41, inciso II, do 
Estatuto, permitindo que os direitos e deveres 
dos empregados da SIAS constem de 
instrumentos normativos esparsos, e não de um 
manual unificado.  

Art. 53 – A admissão de empregados será através 
de processo seletivo. 

Art. 53 – A admissão de empregados ocorrerá 
por meio de processo seletivo. 

Mera correção gramatical, substituindo-se a 
expressão “será através de” pela expressão 
“ocorrerá por meio de”. 

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. 

Art. 59 – 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. 

Além da renumeração do dispositivo, que antes 
constava como “Artigo 61”, em razão da criação 
do Capítulo IX, específico para as normas 
atinentes ao processo eleitoral, realizou-se 
correção na redação da palavra “Seções”, que 
antes constava integralmente em letras 
maiúsculas.  

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. 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. 

Dispositivo removido (revogado), haja vista que 
a eventual celebração de convênio para 
pagamento de benefícios da previdência social 
poderia representar risco orçamentário à SIAS, 
não sendo essa uma atividade pertinente ao seu 
objeto social, qual seja, a administração e 
execução de planos privados de previdência 
complementar. 
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Ademais, não se faz necessária tal previsão no 
Estatuto Social, haja vista que, na 
superveniência de norma legal nesse tocante, a 
obrigação da entidade teria natureza ex lege, 
decorrendo da própria legislação.  

*Observação: com a inserção do art. 31, foram renumerados os artigos posteriores a este. 
**Observação: com a criação de tópico específico relativo às Eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal (Capítulo IX), as normas referentes ao tema foram deslocadas 
das Disposições Gerais para o aludido capítulo, renumerando-se os referidos artigos e as normas previstas no Capítulo X.  


