
 

PLANO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAR À PREVIDÊNCIA SOCIAL – PPSPS (CNPB n. 1979.0011-38) 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

CAPITULO I 

DO OBJETO 

Alteração da denominação do capítulo I, a fim 

de melhor explicitar o conteúdo dos artigos nele 

contidos. 

Art. 1° - Este ato dispõe sobre a regulamentação do 

Plano Básico de Benefícios da Sociedade Ibgeana de 

Assistência e Seguridade – SIAS. 

 

Art. 1º. O presente regulamento estabelece os 

direitos e as obrigações dos participantes, assistidos, 

beneficiários, dos patrocinadores e da entidade em 

relação ao Plano Previdenciário Suplementar à 

Previdência Social, instituído na modalidade de 

benefício definido, doravante denominado de 

“PPSPS” ou “Plano”.  

 

§ 1º. O PPSPS é totalmente desvinculado dos 

demais planos de benefícios administrados pela 

SIAS, inexistindo solidariedade entre eles ou entre 

os patrocinadores ou instituidores deles.  

 

§ 2º. O patrimônio do PPSPS será utilizado 

integralmente na concessão e na manutenção dos 

benefícios previstos neste regulamento.  

 

Art. 2º. O PPSPS é regido também pelo Estatuto da 

SIAS, pelo Convênio de Adesão firmado entre a 

SIAS e os Patrocinadores, pelos atos normativos da 

SIAS e pela legislação aplicável.  

 

Art. 3º. Nenhum benefício poderá ser criado, 

majorado ou estendido no PPSPS sem a aprovação 

dos órgãos competentes e sem que, em 

contrapartida, tenha sido estabelecido o respectivo 

Art. 1º: Comparativamente ao art. 1º do texto 

vigente, houve maior detalhamento do objeto do 

regulamento no art. 1º do texto proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, que especifica 

o arcabouço legal e infralegal aplicável. 

 

 

Art. 3º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, que explicita 

princípios em sede de previdência complementar  

(prévio custeio e prévia chancela do órgão 



 

custeio, calculado atuarialmente. 

 

 

CAPITULO II 

DO GLOSSÁRIO 
  

Art. 4º. Para fins de aplicação do PPSPS, 

consideram-se as seguintes definições:  

 

I. “Abono Anual”: 13ª (décima 

terceira) parcela anual do benefício 

pago em forma de renda mensal a 

assistido do Plano. 

 

II. “Adesão”: estabelecimento de uma 

relação contratual com o plano de 

benefícios. Para o participante, a 

adesão é formalizada mediante 

Pedido de Inscrição (PIN); para o 

patrocinador, mediante Convênio 

de Adesão. 

 

III. “Aposentadoria”: benefício 

concedido ao segurado do Regime 

Geral de Previdência Social 

(RGPS), decorrente do 

cumprimento dos requisitos legais.  

 

IV. “Assistido”: participante ou seu 

beneficiário em gozo de benefício 

de prestação continuada. 

 

V. “Autopatrocínio”: instituto que 

faculta ao participante, no caso de 

fiscalizador). 

 

 

 

 

 

Art. 4º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, consistente 

em glossário. 



 

perda parcial ou total de 

remuneração, optar por manter o 

valor de sua contribuição, 

assumindo também a contribuição 

do patrocinador, com o objetivo de 

assegurar a percepção dos 

benefícios nos níveis 

correspondentes àquela 

remuneração. A cessação do 

vínculo empregatício com o 

patrocinador é uma das formas de 

perda total da remuneração 

recebida. 

 

VI. “Beneficiários Indicados”: 

qualquer pessoa natural inscrita 

pelo participante na SIAS que, em 

caso de falecimento do Participante 

e na inexistência de beneficiário 

previdenciário, receberá o 

benefício de pecúlio por morte. A 

inscrição poderá ser alterada, a 

qualquer tempo, mediante 

comunicação escrita do 

participante à SIAS. Na 

inexistência do beneficiário 

indicado, tais valores serão pagos 

aos herdeiros reconhecidos, a 

critério da SIAS, em 

documentação hábil ou por alvará 

judicial, inventário judicial ou 

extrajudicial. 

 

VII. “Beneficiários Previdenciários”: 



 

são as pessoas naturais que se 

encontram vinculadas a um 

participante do PPSPS e assim 

definidas pelo Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS). 

 

VIII. “Benefício”: toda e qualquer 

prestação assegurada pelo plano de 

benefícios aos seus participantes e 

respectivos beneficiários, na forma 

e condições estabelecidas no 

regulamento. 

 

IX. “Benefício de pagamento único”: 

aquele cujo pagamento é efetuado 

em uma única prestação. No caso 

do PPSPS, corresponde aos 

benefícios de pecúlio por morte e 

auxílio-natalidade. 

 

X. “Benefício de prestação 

continuada”: aqueles cujo 

pagamento é mensal e contínuo, até 

que alguma causa provoque sua 

cessação.  

 

XI. “Benefício de risco”: benefício de 

caráter previdenciário cuja 

concessão depende da ocorrência 

de eventos não previsíveis, como a 

morte, a invalidez, a doença, 

natalidade ou a reclusão. No caso 

do PPSPS são: Suplementação de 



 

Aposentadoria por Invalidez, 

Suplementação de Auxílio-Doença, 

Suplementação de Auxílio-

Reclusão, Auxílio-Natalidade e 

Pecúlio por Morte. 

 

XII. “Benefício Definido (BD)”: 

modalidade de plano de benefício 

cuja metodologia de cálculo é 

fixada nos termos do regulamento 

do PPSPS, sendo as contribuições 

determinadas atuarialmente de 

forma a garantir a concessão e 

manutenção dos benefícios nos 

níveis inicialmente contratados. 

Neste tipo de plano, o valor do 

benefício do participante é 

decidido no momento de sua 

inscrição e suas contribuições vão 

variar à medida de sua vida de 

trabalho para alcançarem o valor 

estipulado inicialmente. 

 

XIII. “Benefício Programado”: benefício 

de caráter previdenciário cuja 

concessão depende da ocorrência 

de eventos previsíveis. No caso do 

PPSPS, são aqueles não 

enquadrados como benefícios de 

risco. 

 

XIV. “Benefício Proporcional Diferido 

(BPD)”: instituto que faculta ao 



 

participante, em razão da cessação 

do vínculo empregatício com o 

patrocinador antes da aquisição do 

direito ao benefício pleno 

programado, após carência três 

anos inscrição no plano e desde que 

não tenha optado pelo resgate ou 

pela portabilidade, optar por 

receber, em tempo futuro, quando 

do preenchimento dos requisitos 

regulamentares, um benefício 

proporcional à reserva constituída 

até a data da cessação o vínculo 

empregatício. Nessa hipótese o 

participante, classificado como 

remido, deixa de contribuir para o 

plano, arcando exclusivamente 

com o pagamento do custeio 

administrativo até a data do 

recebimento do benefício. 

 

XV. “Cálculo Atuarial”: estudo técnico 

baseado em levantamentos de 

dados da população analisada, no 

qual o atuário busca mensurar os 

recursos necessários à garantia dos 

benefícios oferecidos pelo plano 

previdenciário. 

 

XVI. “Carência”: número mínimo de 

contribuições mensais pagas, 

estabelecidas no regulamento do 

Plano, para que o participante ou 

beneficiário faça jus ao benefício. 



 

 

XVII. “Certificado do Participante”: 

documento que comprova a 

inscrição do participante no Plano 

e registra suas características 

principais, em especial as cláusulas 

e critérios relativos aos benefícios. 

 

XVIII. “CNPB” (Cadastro Nacional de 

Planos de Benefícios): cadastro que 

identifica, por um número 

exclusivo, os planos de benefícios 

administrados por entidades 

fechadas de previdência 

complementar perante o órgão 

fiscalizador. Esse número 

acompanhará todos os aspectos 

contábeis e de gestão do Plano. 

 

XIX. “Conselho Deliberativo”: órgão 

máximo da estrutura 

organizacional da SIAS, 

responsável pela definição da 

política geral da administração e 

pelos planos de benefícios da SIAS. 

 

XX. “Contribuição Adicional”: ver 

Contribuição Extraordinária. 

 

XXI. “Contribuição Administrativa”: 

percentual incidente sobre as 

contribuições pagas para atender 

as despesas administrativas da 



 

entidade. 

 

XXII. “Contribuição Básica”: ver 

Contribuição Normal. 

 

XXIII. “Contribuição Extraordinária”: 

contribuição realizada pelo 

patrocinador e pelo participante, 

pelo assistido e pelo beneficiário 

destinada ao custeio de déficit, 

serviço passado e outras 

finalidades não incluídas na 

contribuição normal. 

 

XXIV. “Contribuição Normal”: 

contribuição realizada pelo 

patrocinador, pelo participante 

pelo assistido e pelo beneficiário, 

de caráter obrigatório e definida 

anualmente no plano de custeio, 

destinada à constituição de 

reservas com a finalidade de 

prover o pagamento de benefícios. 

 

XXV. “Convênio de Adesão”: documento 

que formaliza a relação contratual 

entre os patrocinadores ou a 

entidade de previdência 

complementar, vinculando-os a um 

determinado plano de benefícios. 

 

XXVI. “Custeio Administrativo”: 

recursos para cobertura das 



 

despesas administrativas da SIAS, 

definidas anualmente pelo 

Conselho Deliberativo. 

 

XXVII. “Data da Entrada do 

Requerimento (DER)”: data em 

que o requerimento de benefício é 

protocolado na entidade. 

 

XXVIII. “Data de Concessão de Benefício”: 

ver Data de Início de Benefício. 

 

XXIX. “Data de Início de Benefício 

(DIB)”: data a partir da qual se 

inicia o pagamento do benefício ao 

assistido ou beneficiário.  

 

XXX. “Data de Início de Pagamento 

(DIP)”: data a partir da qual o 

benefício passa a ser pago ao 

assistido ou beneficiário. 

 

XXXI. “Data de Inscrição”: data em que é 

deferida a inscrição de uma pessoa 

natural como participante do 

PPSPS. 

 

XXXII. “Data de Vencimento da Opção 

(DVO)”: dia em que se extingue o 

direito de uma opção. 

 

XXXIII. “Déficit Atuarial”: corresponde à 

insuficiência de recursos para 

cobertura dos compromissos do 



 

Plano. Registra a diferença 

negativa entre os bens e direitos 

(ativos) e as obrigações (passivos) 

apuradas ao final de um período 

contábil. 

 

XXXIV. “Despesas Administrativas”: valor 

gasto com a administração da 

SIAS e de seus planos de 

benefícios. 

 

XXXV. “Direito Acumulado”: corresponde 

às reservas constituídas pelo 

participante (reserva de poupança) 

ou à reserva matemática, o que lhe 

for mais favorável. No caso do 

PPSPS, por ter sido o plano 

instituído antes de 29 de maio de 

2001, equivale ao valor do resgate 

(reserva de poupança). 

 

XXXVI. “Elegibilidade”: qualidade daquele 

que é elegível.  

 

XXXVII. “Elegível”: condição do 

participante ou beneficiário do 

Plano que cumpriu os requisitos 

necessários à obtenção de benefício 

nos termos deste regulamento. 

 

XXXVIII. “Entidade”: Sociedade Ibgeana de 

Assistência e Seguridade – SIAS. 

 

XXXIX. “Entidade Aberta de Previdência 



 

Complementar (EAPC)”: pessoa 

jurídica, constituída sob a forma 

de sociedade anônima (bancos e 

seguradoras), que administra 

plano de benefício previdenciário 

acessível a quaisquer pessoas 

naturais. Possui finalidade 

lucrativa. 

 

XL. “Entidade Fechada de Previdência 

Complementar (EFPC)”: pessoa 

jurídica que administra plano de 

benefícios previdenciário para 

grupo restrito de pessoas naturais, 

ligadas a um patrocinador ou 

instituidor. Não possui finalidade 

lucrativa. 

 

XLI. “Entidade Multipatrocinada”: 

EFPC que congrega mais de um 

patrocinador ou instituidor. 

 

XLII. “Estatuto” ou “Estatuto da SIAS”: 

conjunto de normas que fixam os 

princípios institucionais da SIAS e 

regem o seu funcionamento.  

 

XLIII. “Extrato”: documento que contém 

informações individualizadas sobre 

as contribuições realizadas para o 

Plano. 

 

XLIV. “Fundo de Pensão”: denominação 



 

popular para Entidade Fechada de 

Previdência Complementar 

(EFPC). 

 

XLV. “Habilitação”: Reconhecimento 

pela SIAS da qualidade de 

beneficiário previdenciário do 

solicitante, após requerimento e 

entrega dos documentos 

comprobatórios.  

 

XLVI. “IBGE”: Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Órgão federal cuja 

atribuição básica consiste em 

fornecer informações e estudos de 

natureza estatística, geográfica, 

cartográfica, demográfica, de 

recursos naturais, necessários ao 

conhecimento da realidade física, 

econômica e social do país para 

fins de planejamento econômico, 

social e segurança nacional. 

 

XLVII. “Índice do Plano”: Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC – 

IBGE) ou outro que venha 

substituí-lo.  

 

XLVIII. “Institutos Previdenciários”: 

Autopatrocínio, Benefício 

Proporcional Diferido, 

Portabilidade e Resgate. 

 



 

XLIX. “Limite máximo do RGPS”: É o 

“teto” do Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) com 

relação ao salário de contribuição e 

o salário de benefício, reajustado 

anualmente pelo Poder Executivo. 

 

L. “Limite mínimo do RGPS”: É o 

“piso” do Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) com 

relação ao salário de contribuição e 

o salário de benefício, reajustado 

anualmente pelo Poder Executivo. 

 

LI. “Participante”: pessoa natural que 

aderir ao PPSPS. As referências ao 

termo “participante” devem ser 

compreendidas como gênero que 

engloba as espécies “participante 

patrocinado”, “participante 

autopatrocinado”, “participante 

remido”, “participante fundador” 

e “participante não fundador”, 

salvo se incompatível com a 

interpretação sistemática do 

regulamento. 

 

LII. “Participante Autopatrocinado”: 

participante que optou pelo 

instituto do autopatrocínio. 

 

LIII. “Participante Fundador”: 

participante que, 



 

cumulativamente, mantinha 

vínculo empregatício com um dos 

Patrocinadores em 5/2/1979, 

inscreveu-se no PPSPS até o 90º 

(nonagésimo) dia da data de início 

de funcionamento do Plano 

(29/5/1979) e não perdeu a 

condição de participante por 

qualquer intervalo de tempo.  

 

LIV. “Participante Não Fundador”: 

participante que não seja 

fundador.  

 

LV. “Participante Patrocinado”: 

participante que possui vínculo 

ordinário com o plano, isto é, não 

recebe benefício de prestação 

continuada e não fez opção pelos 

institutos do autopatrocínio ou 

benefício proporcional diferido. 

 

LVI. “Participante Remido”: 

participante que optou pelo 

instituto do benefício proporcional 

diferido (BPD). 

 

LVII. “Patrimônio do Plano”: conjunto 

dos bens destinados à cobertura 

dos benefícios prometidos, 

normalmente na forma de ações, 

debêntures, imóveis, títulos do 

governo e outros. 



 

 

LVIII. “Patrocinadores”: IBGE e SIAS. 

 

LIX. “Pecúlio por morte”: benefício de 

prestação única a ser pago ao(s) 

beneficiários(s) previdenciário(s) 

ou, na inexistência deste(s), ao(s) 

beneficiário(s) indicado(s), em 

decorrência da morte do 

participante. Inexistentes 

beneficiários previdenciário ou 

indicados, o pecúlio por morte é 

devido ao espólio do participante 

ou assistido falecido. 

 

LX. “Pedido de Inscrição (PIN)”: 

documento que formaliza o 

estabelecimento da relação 

contratual entre o plano de 

benefícios e os participantes, 

vinculando-os aos dispositivos do 

presente regulamento. 

 

LXI. “Pensão por Morte”: benefício de 

prestação continuada pago pelo 

RGPS ao conjunto de dependentes 

do segurado, aposentado ou não, 

em decorrência de sua morte. 

 

LXII. “Plano”: vide PPSPS. 

 

LXIII. “Plano de Benefícios”: conjunto de 

direitos e obrigações reunidos em 



 

um regulamento com o objetivo de 

pagar benefícios previdenciais aos 

seus participantes e beneficiários, 

mediante a formação de poupança 

advinda das contribuições de 

patrocinadores, participantes e 

assistidos, além da rentabilidade 

dos investimentos. Possui 

independência patrimonial, 

contábil e financeira. 

 

LXIV. “Plano de Custeio”: estabelece o 

nível de contribuição necessário à 

constituição das reservas 

garantidoras de benefícios, fundos, 

provisões e para cobertura das 

demais despesas, em conformidade 

com os critérios fixados pelo órgão 

regulador e fiscalizador. É 

aprovado pelo Conselho 

Deliberativo com periodicidade 

mínima anual, podendo ser revisto 

em período inferior diante da 

ocorrência de eventos que 

modifiquem os compromissos do 

Plano. 

 

LXV. “Plano de Benefícios Originário”: 

Plano de Benefícios do qual são 

portados os recursos financeiros 

que representam o direito 

acumulado do participante, 

transferidos por meio do instituto 



 

da Portabilidade para o plano 

receptor. 

 

LXVI. “Plano de Benefícios Receptor”: 

Plano de Benefícios para o qual são 

portados os recursos financeiros 

que representam o direito 

acumulado do participante, 

transferidos do plano originário 

por meio do instituto da 

portabilidade. 

 

LXVII. “Portabilidade”: instituto que 

faculta ao participante, em razão 

da cessação do seu vínculo 

empregatício com o patrocinador 

antes da aquisição do direito ao 

benefício pleno, portar os recursos 

financeiros correspondentes ao seu 

direito acumulado para outro 

plano operado por entidade de 

previdência complementar ou 

sociedade seguradora. A 

portabilidade é direito inalienável 

do participante, vedada sua cessão 

sob qualquer forma, sendo o seu 

direito exercido na forma e 

condições estabelecidas pelo 

regulamento do PPSPS, em caráter 

irrevogável e irretratável. 

 

LXVIII. “PPSPS”: Plano Previdenciário 

Suplementar à Previdência Social. 

 



 

LXIX. “Pretendente”: aquele que tem 

interesse em maiores informações 

sobre a SIAS e seus planos de 

benefícios, mas não preencheu o 

PIN. 

 

LXX. “Proponente”: aquele que 

preencheu o PIN e aguarda o 

deferimento de sua inscrição. 

 

LXXI. “Recadastramento”: atualização 

cadastral dos participantes e 

assistidos. No caso do assistido, é 

realizado no mínimo anualmente, 

no mês de seu aniversário. A 

ausência de recadastramento do 

assistido implica suspensão do 

pagamento de benefício 

previdenciário pela SIAS até 

regularização do cadastro. 

 

LXXII. “Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS)”: Regime de 

Previdência Pública Federal, 

previsto no artigo 201 da 

Constituição Federal e gerido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). 

 

LXXIII. “Regulamento”: é o documento 

que disciplina as relações jurídicas, 

decorrentes do PPSPS, entre 

entidade, patrocinador, 

participantes, assistidos e 



 

beneficiários. 

 

LXXIV. “Rentabilidade”: taxa de retorno 

de um investimento calculada pela 

razão entre o valor do acréscimo 

obtido e o valor inicial do 

investimento. Via de regra, a 

rentabilidade é inversamente 

proporcional à segurança do 

investimento e liquidez. 

 

LXXV. “Reserva de Poupança”: montante 

correspondente às parcelas de 

contribuição dos participantes, 

vertidas mensalmente ao plano de 

benefícios. 

 

LXXVI. “Reserva Matemática”: montante 

calculado em uma determinada 

data correspondente aos encargos 

acumulados destinados a 

pagamento futuro de benefícios, 

com base no regulamento do plano 

e no plano de custeio em vigor. 

Consiste na diferença entre o valor 

atual das obrigações com os 

benefícios do plano e valor atual 

das contribuições futuras 

destinadas à cobertura destes 

mesmos benefícios.  

 

LXXVII. “Reserva Matemática de 

Benefícios a Conceder”: valor 



 

necessário para pagamento dos 

benefícios que serão concedidos aos 

participantes que ainda não estão 

recebendo benefício pela entidade.  

 

LXXVIII. “Reserva Matemática de 

Benefícios Concedidos”: valor do 

compromisso da entidade em 

relação a seus atuais aposentados e 

pensionistas, descontado o valor 

atual das contribuições que os 

aposentados, pensionistas e 

patrocinador recolherão ao Plano. 

 

LXXIX. “Reservas Técnicas”: são as 

Reservas Matemáticas, incluindo o 

superávit ou déficit existente no 

plano. 

 

LXXX. “Resgate”: instituto que faculta ao 

participante, após cessação do 

vínculo com o patrocinador, o 

recebimento da totalidade das 

contribuições por ele vertidas ao 

Plano, descontadas as despesas 

administrativas, contribuição 

mensal para custeio dos benefícios 

de risco, eventuais contribuições 

inadimplidas e débitos com a 

Entidade. 

 

LXXXI. “Salário de Benefício (SB)”: base 

de cálculo do benefício pago pelo 

RGPS. A renda mensal inicial 



 

(RMI) de um benefício do RGPS, 

exceto no caso de salário 

maternidade e salário-família, é 

calculada aplicando-se uma 

alíquota (que existe para cada 

benefício) sobre uma base de 

cálculo (chamada de salário de 

benefício). 

 

LXXXII. “Salário de Contribuição (SC)”: 

base de cálculo da contribuição 

para o RGPS. Sobre o salário de 

contribuição, aplica-se uma 

alíquota, obtendo-se a contribuição 

mensal do segurado. 

 

LXXXIII. “Salário de Participação (SP)”: 

base de cálculo da contribuição a 

ser vertida para o PPSPS. As 

parcelas da remuneração incluídas 

no salário de participação estão 

definidas neste regulamento. 

 

LXXXIV. “Salário Real de Benefício (SRB)”: 

é uma média dos salários de 

participação do participante. O 

valor da suplementação, no 

momento da concessão, é igual a 

diferença de SRB e SB. 

 

LXXXV. “SIAS”: entidade fechada de 

previdência complementar 

multipatrocinada, sem fins 

lucrativos, de natureza privada, 



 

sob a forma de sociedade civil, cujo 

objeto é administrar planos de 

benefício de caráter 

previdenciário, também 

denominada Fundo de Pensão. 

 

LXXXVI. “SRPA”: Subconta de Recursos 

Portados de EAPC, conta para a 

qual são alocados recursos 

transferidos de uma EAPC para o 

PPSPS. 

 

LXXXVII. “SRPF”: Subconta de Recursos 

Portados de EFPC, conta para a 

qual são alocados recursos 

transferidos de uma EFPC para o 

PPSPS. 

 

LXXXVIII. “Superávit”: situação em que a 

diferença entre os ativos e os 

compromissos do plano de 

benefícios é positiva.  

 

LXXXIX. “Suplementação”: benefício de 

renda continuada paga ao 

assistido, conforme estabelecido no 

PPSPS. 

 

XC. “Termo de Opção”: documento 

pelo qual o participante faz a 

opção por um dos institutos 

previdenciários previstos neste 

regulamento. 



 

Art. 2° – Este Regulamento abrange: 

 

I – patrocinadoras; 

 

II – destinatários: 

a) participantes; 

b) beneficiários; 

III – participantes-assistidos; 

 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS DO PPSPS 

 

Art. 5º. São membros do PPSPS:  

 

I. patrocinadores;  

 

II. participantes;  

 

III. assistidos; e 

 

IV. beneficiários. 

 

Parágrafo único. A adesão do participante e seus 

respectivos beneficiários no Plano, bem como a 

manutenção dessas qualidades, são pressupostos 

indispensáveis para a percepção dos benefícios 

previstos neste regulamento. 

 

 

Seção I – Dos Patrocinadores 

 

Art. 6º. São patrocinadores do PPSPS: 

 

I. o IBGE, com relação aos servidores 

aposentados antes do advento do 

Regime Jurídico Único instituído com a 

edição da Lei n. 8.112/90; 

 

II. a SIAS, com relação aos seus 

empregados. 

 

§ 1º. A adesão de patrocinador ao Plano dar-se-á 

por meio de Convênio de Adesão celebrado entre a 

 

 

 

Art. 5º, caput: Em relação ao art. 2º do texto 

vigente, houve mera reorganização dos incisos e 

ajuste terminológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5º, parágrafo único: Inserção de dispositivo 

sem correspondência no texto vigente, 

consistente na explicitação de pressuposto para 

percepção de benefícios. 

 

 

 

 

 

Art. 6º, caput e parágrafos: Inserção de 

dispositivo sem correspondência no texto 

vigente, consistente na explicitação dos 

patrocinadores e forma de adesão ao Plano. 



 

pessoa jurídica interessada e a SIAS, desde que 

homologado pela Previc. 

 

§ 2º. Os termos do Convênio de Adesão não 

contrariarão as premissas e limites fixados neste 

regulamento. 

 

Art. 3° - Para os fins deste Regulamento: 

 

§1º- Considera-se participante-assistido o participante 

que estiver em gozo de qualquer dos benefícios 

referidos no item I do artigo 14. 

 

§2°- Considera-se participante-ativo o participante que 

não se enquadre na condição do parágrafo precedente. 

 

Seção II – Dos Participantes e Beneficiários 

 

Art. 7º. Os participantes do Plano são classificados 

em: 

 

I. quanto ao tipo de vínculo com o Plano: 

 

a) participante patrocinado; 

 

b) participante autopatrocinado;  

 

c) participante remido. 

 

II. quanto à data de adesão ao Plano: 

 

a) participante fundador;  

 

b) participante não fundador. 

 

Art. 8º. Os beneficiários classificam-se em: 

 

I. beneficiários previdenciários; 

 

II. beneficiários indicados. 

 

Arts. 7º e 8º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, consistente no 

ajuste terminológico e detalhamento dos tipos de 

participantes e beneficiários. A definição do que 

é participante ou assistido passou a constar do 

glossário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seção III – Das transições entre as categorias de 

membros 

 

Art. 9º. O participante patrocinado pode se tornar: 

 

I. participante autopatrocinado, no caso 

de perda do vínculo empregatício e 

opção pelo instituto do autopatrocínio; 

 

II. participante remido, no caso de perda 

do vínculo empregatício e opção pelo 

instituto do benefício proporcional 

diferido (BPD); ou 

 

III. assistido, no caso de concessão de 

benefício previsto no inciso I do art. 31. 

 

Art. 10. O participante autopatrocinado poderá vir 

a se tornar: 

 

I. participante patrocinado, no caso de 

formação de novo vínculo empregatício 

ou equivalente com os patrocinadores; 

 

II. participante remido, no caso de opção 

pelo instituto do benefício proporcional 

diferido (BPD); ou 

 

III. assistido, no caso de concessão de 

benefício previsto no inciso I do art. 31. 

 

Art. 11. O participante remido poderá vir a se 

 

 

 

 

Arts. 9º, 10, 11 e 12: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, consistente na 

disciplina das transições entre as categorias de 

participantes e assistidos. 



 

tornar: 

 

I. participante patrocinado, no caso de 

formação de novo vínculo empregatício 

ou equivalente com os patrocinadores; 

 

II. assistido, no caso de concessão de 

benefício previsto no inciso I do art. 31. 

 

Art. 12. O assistido de suplementação de 

aposentadoria por invalidez ou de suplementação 

de auxílio-doença, uma vez cessado o benefício, 

poderá vir a se tornar: 

 

I. participante patrocinado, no caso de 

formação de novo vínculo empregatício 

ou equivalente com os Patrocinadores; 

 

II. participante autopatrocinado, no caso 

de opção pelo instituto do 

autopatrocínio; ou 

 

III. participante remido, no caso de opção 

pelo instituto do benefício proporcional 

diferido (BPD). 

 

CAPÍTULO II 

DE ADESÃO 

 

 

Seção IV – Da adesão 

 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. 

Art. 4° - A adesão ao Plano Básico de Benefícios, para 

os efeitos deste Regulamento, ocorrerá: 

 

 I – em relação às futuras patrocinadoras, com 

Art. 13. A adesão ao PPSPS se dará: 

 

I. em relação ao patrocinador, pela 

celebração de Convênio de Adesão ao 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 



 

a celebração de convênio de adesão; 

 

PPSPS; 

II – em relação ao participante, pelo 

deferimento do respectivo pedido de inscrição neste 

Plano; 

 

II. em relação ao participante, pelo 

deferimento do respectivo pedido de 

inscrição no PPSPS; 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

III – em relação ao beneficiário, pela sua qualificação 

nos termos deste Regulamento, declarada pelo 

participante e comprovada por documentos hábeis. 

III. em relação ao beneficiário previdenciário, 

pelo atendimento, no momento da morte 

do participante, dos requisitos 

estabelecidos no RGPS para o 

recebimento da pensão por morte e 

habilitação perante a SIAS; 
 

IV. em relação ao beneficiário indicado, por 

meio de designação no PIN do 

participante ou em documento posterior 

protocolado na SIAS. 

 

Maior detalhamento da adesão dos beneficiários, 

diferenciando a situação do beneficiário 

previdenciário em relação ao beneficiário 

indicado. 

§1° - A prova de inscrição, na Previdência Social, 

como dependente do participante, dispensa qualquer 

outra documentação para a inscrição como 

beneficiário. 

Sem correspondência 

 

Revogado, por estar suficientemente 

disciplinada a forma de adesão dos beneficiários 

ao plano no art. 13, III e IV, do Texto Proposto. 

 

§2° - A inscrição, como participante ou beneficiário, é 

condição essencial à obtenção de qualquer prestação 

ou vantagem prevista neste Regulamento. 

 

Art. 5º. [...]. 

 

Parágrafo único. A adesão do participante e seus 

respectivos beneficiários no Plano, bem como a 

manutenção dessas qualidades, são pressupostos 

indispensáveis para a percepção dos benefícios 

previstos neste regulamento. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se, na maior 

parte, a ideia-núcleo do dispositivo. Destacou-se 

que não basta a mera inscrição no Plano, sendo 

imprescindível a manutenção da qualidade de 

participante para perceber benefícios. 

§3° - A adesão da PATROCINADORA-

INSTITUIDORA e da SIAS como patrocinadora dela 
Sem correspondência 

Revogado, na medida em que a adesão de 

patrocinador depende de Convênio de Adesão – 



 

mesma é presumida. 

 

o qual, aliás, já foi celebrado e está em vigor. 

Art. 5° - A inscrição do participante é facultada aos 

empregados das patrocinadoras, desde que não se 

encontrem em gozo de auxílio-doença pelo Regime da 

Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 62. 

 

Sem correspondência 

De acordo com o art. 16, caput, da LC 109/2001, 

os planos de benefícios devem ser oferecidos a 

todos os empregados do patrocinador. Logo, a 

restrição prevista no art. 5º do Texto Vigente 

não possui respaldo legal. 

 

Art. 6° - Serão considerados fundadores aqueles que, 

sendo empregados das patrocinadoras em 05.02.79, 

vierem a inscrever-se no Plano Básico de Benefícios 

até o 90° (nonagésimo) dia de vigência deste 

Regulamento, os quais ficarão dispensados do 

pagamento de jóia referida no item IV do artigo 40. 

 

Art. 4º. Para fins de aplicação do PPSPS, 

consideram-se as seguintes definições:  

 

[...] 

 

LIII - “Participante Fundador”: participante que, 

cumulativamente, mantinha vínculo empregatício 

com um dos Patrocinadores em 5/2/1979, inscreveu-

se no PPSPS até o 90º (nonagésimo) dia da data de 

início de funcionamento do Plano (29/5/1979) e não 

perdeu a condição de participante por qualquer 

intervalo de tempo.  

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. Ainda, especificou-se a 

data-limite de inscrição no plano para fins de 

enquadramento como participante fundador. 

Art. 7° - Ao participante-assistido é vedada nova 

inscrição como participante-ativo. 

 

Art. 16. É vedado ao participante e ao assistido 

manter mais de uma inscrição concomitante no 

Plano. 
 

Melhoria de redação, mantendo-se, na maior 

parte, a ideia-núcleo do dispositivo. Além disso, 

estendeu-se a vedação ao participante. 

Art. 8 – O pedido de inscrição dos admitidos, como 

empregados das patrocinadoras, na vigência deste 

Regulamento, se fará concomitantemente com o ato de 

admissão. 

Art. 17. A todo aquele que adquirir vínculo 

empregatício ou equivalente com os patrocinadores, 

a SIAS oferecerá no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da comunicação formal que receber a 

respeito, a inscrição como participante do PPSPS. 

 

Parágrafo único. Recebido o PIN, a SIAS terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para deferir ou não a 

Art. 17: Melhoria de redação, mantendo-se, na 

maior parte, a ideia-núcleo do dispositivo. 

Criou-se um prazo para oferecimento do plano 

ao pretendente e um prazo para deferimento da 

inscrição. 

 

 

 



 

inscrição.  

 

Art. 18. A todo pretendente disponibilizar-se-á e a 

todo participante entregar-se-á, quando do 

deferimento de sua inscrição no plano de benefícios:  

 

I. cópia do Estatuto da entidade;  

 

II. cópia do regulamento do PPSPS;  

 

III. material explicativo que descreva, em 

linguagem simples e precisa, as 

características do Plano; e  

 

IV. certificado de participante, em que 

estarão indicados os requisitos que 

regulam a admissão e a manutenção da 

qualidade de participante, bem como os 

requisitos de elegibilidade e a forma de 

cálculo de benefícios. 
 

 

 

Art. 18: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, consistente na 

previsão dos documentos disponibilizados ao 

pretendente e ao participante. 

Art. 9° - No ato de inscrição, o participante deverá 

preencher impresso próprio a ser fornecido pela SIAS. 

 

§1 - O participante apresentará os documentos 

exigidos pela SIAS, recebendo desta a identificação 

comprobatória de sua condição de participante. 

 

§2 - Sem prejuízo de outros que venham a ser 

solicitados pela SIAS são os seguintes documentos 

referidos no parágrafo precedente: 

 

 I – comprovação de vinculação empregatícia à 

Art. 14. A inscrição no PPSPS far-se-á por meio do 

PIN, a ser fornecido pela SIAS, devidamente 

preenchido e acompanhado dos documentos por ela 

exigidos. 

 

 

 

§ 1º. O proponente deverá especificar no PIN os 

seus beneficiários previdenciários e indicados, além 

de autorizar a cobrança das contribuições de que 

trata este regulamento, na forma definida pela 

SIAS. 

Art. 14, caput e § 1º: Melhoria de redação, 

mantendo-se, na maior parte, a ideia-núcleo do 

dispositivo. O art. 14, caput, do Texto Proposto 

passou a abranger o art. 9º, caput e § 1º, do 

Texto Vigente, já que deixou-se de especificar 

em regulamento rol taxativo de documentos.   

 

 

 

 

 

 



 

patrocinadora; 

 

 II – certidão de nascimento ou de casamento; 

 

 III – preenchimento de ficha de beneficiários. 

 

 

 

 

 

 

 

§3 - O participante é obrigado a comunicar à SIAS, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência e 

juntando os documentos exigidos, qualquer 

modificação ulterior das informações prestadas na sua 

inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2º. O proponente se responsabiliza pela 

veracidade e a exatidão das informações prestadas e 

dos documentos apresentados. 

 

 

§ 3º. É dever do participante e do assistido 

comunicar à SIAS, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

de sua ocorrência e juntando os documentos 

correspondentes, qualquer modificação posterior das 

informações prestadas quando de sua inscrição. 

 

§ 4º. Ocorrendo a detenção, reclusão ou falecimento 

do participante, sem que tenha sido feita 

especificação no PIN, ou em documento posterior, 

dos beneficiários previdenciários, a estes será lícito 

habilitar-se no Plano. 

 

Art. 15. Para efeitos deste regulamento, são 

equiparáveis aos que mantém vínculo empregatício 

os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de 

cargo eletivo e outros dirigentes dos patrocinadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14, § 2º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, mas cuja 

ideia-núcleo estava implícita no art. 9º, caput, do 

Texto Vigente. 

 

Art. 14, § 3º: Melhoria de redação, mantendo-se 

a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente. 

 

 

Art.10 - Dar-se-á o cancelamento da inscrição da 

patrocinadora: 

 

I – que requerer sua exclusão da SIAS; 

 

 

 

Sem correspondência 

 

 

Revogado. O “cancelamento da inscrição da 

patrocinadora” é denominado, pela legislação, 

de retirada de patrocínio, que consiste em 

processo administrativo específico perante a 

Previc. Logo, por ausência de base legal, o 



 

II – que cancelar sua adesão ao Plano Básico de 

Benefícios ou descumprir sua regulamentação; 

 

III – que se extinguir, inclusive através de fusão 

ou incorporação a entidade não patrocinadora; 

 

IV – que descumprir qualquer das clausulas do 

convênio de adesão. 

 

§1 - Nos casos previstos neste artigo, a patrocinadora 

ou sucessoras ficarão obrigadas a prestar garantia à 

SIAS dos seguintes recolhimentos: 

 

a) valores de reservas de poupanças pagas a 

ex-empregados da patrocinadora que dela se tenham 

desligado nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data 

do cancelamento da inscrição da patrocinadora, 

acrescidos os referidos valores correspondentes juros e 

taxas de manutenção atuarialmente previstos neste 

Regulamento para os investimentos patrimoniais da 

SIAS; 

 

b) fundos atuarialmente determinados no 

regime de capitalização individual, necessários á 

cobertura dos benefícios assegurados por este 

Regulamento aos empregados da patrocinador 

inscritos na SIAS em data anterior à do cancelamento 

da inscrição da patrocinadora, bem como aos ex 

empregados da mesma patrocinadora que dela se 

tenham desligado no curso dos últimos 5 (cinco) anos 

anteriores ai referido cancelamento e tenham mantido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem correspondência 

dispositivo foi revogado. 



 

suas inscrições como participantes da SIAS. 

§2° - A patrocinadora que tiver sua inscrição 

cancelada ficará exonerada das obrigações previstas no 

§1°, se as mesmas forem integralmente assumidas por 

alguma sucessora inscrita como patrocinadora. 

 

 

 

Art.11 - Será cancelada a inscrição do participante 

que: 

 

 I – vier a falecer; 

 

 

 II – requerer o cancelamento de sua inscrição 

neste Plano; 

 

 III – atrasar por 3 (três) meses seguidos o 

pagamento de suas contribuições para este Plano; 

 

  

IV – deixar de ser empregado de qualquer 

patrocinadora, ressalvados os casos de aposentadoria e 

os que, de acordo com o §1° deste artigo e nas 

condições estabelecidas neste Regulamento, tiverem 

assegurado o direito de manter a inscrição mediante 

recolhimento de contribuição especial. 

 

§1º - A perda do vínculo funcional com patrocinador 

não importará o cancelamento da inscrição do 

participante que, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer 

a manutenção da mesma inscrição, nos termos deste 

Regulamento. 

Seção V – Do cancelamento da inscrição no Plano 

 

Art. 19. Terá a inscrição cancelada o participante 

que: 

 

I. falecer; 

 

 

II. requerer o cancelamento; 

 

 

III. atrasar por 3 (três) meses, consecutivos 

ou alternados, o pagamento de qualquer 

contribuição; 

 

 

IV. deixar de manter vínculo empregatício 

ou equivalente com o patrocinador e 

optar pelos institutos da portabilidade 

ou do resgate. 

 

 

V. na qualidade de participante 

autopatrocinado, formalizar a 

desistência do instituto do 

autopatrocínio e optar pelos institutos 

da portabilidade ou do resgate; ou 

 

 

Art. 19, caput: Melhoria de redação, mantendo-

se a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

Art. 19, I: Melhoria de redação, mantendo-se a 

ideia-núcleo do dispositivo. 

 

Art. 19, II: Melhoria de redação, mantendo-se a 

ideia-núcleo do dispositivo. 

 

Art. 19, III: Melhoria de redação, mantendo-se, 

na maior parte, a ideia-núcleo do dispositivo. 

Agora, a inadimplência de 3 (três) contribuições 

não consecutivas também enseja cancelamento. 

 

Art. 19, IV: Não basta a perda do emprego para 

o cancelamento do plano. É preciso que o 

participante opte pela portabilidade ou resgate. 

 

 

 

Art. 19, V: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2° - O cancelamento de que trata o item III deverá ser 

precedido de notificação ao participante, que lhe 

estabelecerá o prazo de 30 (trinta) dias para liquidação 

do débito. 

 

 

VI. na qualidade de participante remido, 

formalizar a desistência do instituto do 

benefício proporcional diferido e optar 

pelos institutos da portabilidade ou do 

resgate. 

 

§ 1º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o 

requerente será considerado ex-participante do 

Plano, sendo-lhe assegurado o valor equivalente ao 

do instituto previdenciário do resgate na data em 

que ocorrer a perda do vínculo empregatício.  

 

§ 2º. O cancelamento de que trata o inciso III do caput 

deste artigo será precedido de notificação ao 

participante, que lhe estabelecerá o prazo de 30 (trinta) 

dias para pagamento do débito. 

 

§ 3º. Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, 

é assegurado ao cancelado valor equivalente ao do 

instituto do Resgate na data em que ocorrer a perda 

do vínculo empregatício ou equivalente. 

 

§ 4º. O participante não poderá requerer o 

cancelamento de sua inscrição se já estiver em gozo 

de benefício pelo Plano. 

 

 

Art. 20. O cancelamento da inscrição do 

participante acarreta a perda da qualidade dos 

respectivos beneficiários, exceto se o cancelamento 

ocorreu em razão falecimento do participante.  

 

 

 

Art. 19, VI: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente. 

 

 

 

 

Art. 19, § 1º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, em que 

especifica as consequências do cancelamento do 

plano para quem não perdeu o vínculo 

empregatício com o patrocinador. 

 

Art. 19, § 2º: Pequena melhoria de redação, 

mantendo-se a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

 

Art. 19, § 3º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, em que 

especifica as consequências do cancelamento do 

plano por inadimplência 

 

Art. 19, § 4º: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, cuja ideia-

núcleo decorria da intepretação sistemática do 

texto vigente. 

 

Art. 20: Inserção de dispositivo sem 

correspondência no texto vigente, cuja ideia-

núcleo decorria da intepretação sistemática do 

texto vigente. 

 



 

 

 

Art. 12 - Para a inscrição do beneficiário é 

indispensável a do participante a que esteja vinculado. 

 

 

Art. 5º. [...]. 

 

Parágrafo único. A adesão do participante e seus 

respectivos beneficiários no Plano, bem como a 

manutenção dessas qualidades, são pressupostos 

indispensáveis para a percepção dos benefícios 

previstos neste regulamento 
 

Inserção da ideia núcleo do texto vigente em 

dispositivo do texto proposto, de cunho mais 

abrangente. 

 

 

Parágrafo único – Ocorrendo o falecimento, detenção 

ou reclusão do participante, sem que tenha sido feita a 

inscrição de beneficiários que dele dependiam, a estes 

será lícito promovê-la, não lhes assistindo direito a 

pagamentos vencidos em datas anteriores a da 

inscrição. 

 

Art. 14. [...] 

 

§ 4º. Ocorrendo a detenção, reclusão ou falecimento 

do participante, sem que tenha sido feita especificação 

no PIN, ou em documento posterior, dos 

beneficiários previdenciários, a estes será lícito 

habilitar-se no Plano. 

 

Art. 40. A concessão de qualquer benefício previsto 

neste regulamento não será protelada pela falta de 

habilitação de outro possível beneficiário 

previdenciário. 

 

Parágrafo único. A habilitação tardia de 

beneficiário previdenciário não especificado no PIN 

ou documento posterior subscrito pelo participante 

somente produzirá efeito a contar da data da 

habilitação. 

 

Divisão do dispositivo do texto proposto em três 

do texto vigente, com redação mais clara e 

abrangente. 

Art. 13 - A perda das condições de dependente da 

Previdência Social importará, automaticamente, na 

mesma perda de condição de beneficiário do Plano 

Básico de Benefícios. 

 

Art. 21. A perda da condição de dependente para fins 

de percepção da pensão por morte no RGPS 
importará, automaticamente, na perda de condição de 

beneficiário previdenciário no PPSPS.  

 

 

Pequena melhoria de redação, mantendo-se a 

ideia-núcleo do dispositivo. 

 



 

CAPÍTULO III 

DAS PRESTAÇÕES 

 

CAPÍTULO VI 

DOS BENEFÍCIOS 

 

Modificação da nomenclatura do capítulo, por 

ser mais adequada. 

Art. 14 - O Plano Básico de Benefícios se constitui no 

pagamento aos participantes-assistidos e aos 

respectivos beneficiários, na forma deste 

Regulamento, de um abono especial de aposentadoria 

e das seguintes prestações previdenciárias: 

 

I – quanto aos participantes-assistidos: 

a) Suplementação de Aposentadoria por 

Invalidez: 

b) Suplementação de Aposentadoria por 

Velhice; 

c) Suplementação de Aposentadoria por 

Tempo de Serviço; 

d) Suplementação de Aposentadoria 

Especial; 

e) Suplementação do Auxílio-Doença; 

f) Suplementação do Abono Anual. 

 

II – quanto aos beneficiários: 

g)  Suplementação da Pensão; 

h) Suplementação do Auxílio-Reclusão; 

i) Suplementação do Abono Anual; 

j) Pecúlio por Morte. 

 

III – quanto aos participantes em geral: 

 k) Auxílio-Natalidade. 

 

Art. 31. Os benefícios cobertos pelo PPSPS são: 

 

I. quanto aos participantes: 

 

a) Suplementação de Aposentadoria por 

Idade; 

 

b) Suplementação de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição; 

 

c) Suplementação de Aposentadoria por 

Invalidez; 

 

d) Suplementação de Aposentadoria 

Especial; 

 

e) Suplementação de Auxílio-Doença; 

 

f) Suplementação de Abono Anual; 

 

g) Auxílio-Natalidade;  

 

h) Suplementação Temporária. 

 

II. quanto aos beneficiários: 

 

a) Suplementação de Pensão por Morte; 

Manteve-se a ideia-núcleo do dispositivo, com 

pequenas melhorias de redação: 

 redução do caput, alteração da ordem; 

 correção da ordenação das alíneas; e 

 alteração do nome de um dos benefícios, de 

“suplementação de aposentadoria por 

velhice” para “suplementação de 

aposentadoria por tempo de contribuição” e 

de “suplementação de aposentadoria por 

velhice” para “suplementação de 

aposentadoria por idade”. 

 

 

 Além disso, criou-se um benefício novo, a 

suplementação temporária, custeada com as 

contribuições facultativas e os recursos 

decorrentes de portabilidade, e especificou-se a 

natureza dos benefícios (se de prestação única 

ou continuada).  

 



 

 

b) Suplementação de Auxílio-Reclusão; 

 

c) Suplementação de Abono Anual; 

 

d) Pecúlio por Morte;  

 

e) Suplementação Temporária. 

 

Parágrafo único. Os benefícios de auxílio-

natalidade e pecúlio por morte são de prestação 

única; os demais, de prestação continuada. 

 

Art.15 - O cálculo das suplementações referidas nos 

itens I e II do artigo 14 far-se-á com base no salário 

real de benefício do participante. 

 

 

Art. 32. O valor das suplementações referidas no 

artigo 31, exceto as suplementações de pensão, de 

abono anual e temporária, corresponde à diferença 

entre o salário real de benefício do participante e o 

salário de benefício do RGPS, acrescido, quando for 

o caso, do abono especial de aposentadoria. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do regulamento. 

 

 

§1° - Entende-se por salário real de benefício o valor 

obtido aplicando-se os mesmos critérios e coeficientes 

de reajustamento estabelecido pelo INPS, na mesma 

espécie de benefício, sobre o salário de participação do 

interessado, definido no §3° deste artigo, ficando 

assegurado aos participantes inscritos até 03.01.85. 

(data de homologação no MPAS), bem como aos seus 

beneficiários, o direito de opção de recebimento da 

suplementação calculada de acordo com o 

Regulamento do Plano Básico de Benefícios, em vigor 

até aquela data. 

Art. 32. [...] 

 

§1º. Considera-se salário real de benefício a média 

aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) 

maiores salários de participação anteriores ao 

atendimento dos requisitos de elegibilidade para a 

concessão do benefício no Plano, atualizados pelos 

fatores de correção monetária do RGPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32, § 1º: Significativa melhoria de redação, 

em razão da pouca clareza do dispositivo do 

texto vigente. Em síntese, o dispositivo do texto 

vigente dizia que o salário real de benefício 

(SRB) será calculado utilizando a mesma 

metodologia de cálculo do RGPS relativo ao 

benefício semelhante.  No cálculo do SRB não 

se considera o teto do RGPS.  

 

 

 



 

  

 
§2º. Os participantes inscritos até 3/1/1985 podem 

optar pelo critério de cálculo do salário real de 

benefício pela média aritmética simples dos salários 

de participação referentes aos 12 (doze) últimos 

meses anteriores ao atendimento dos requisitos de 

elegibilidade para a da concessão do benefício no 

Plano, atualizados pelos fatores de correção 

monetária do RGPS. 

 

§ 3º. A gratificação natalina não será considerada 

para efeito do cálculo do salário real de benefício.  

 

§ 4º. Ressalvados os casos de pensão ou 

aposentadoria por invalidez, não serão 

considerados no cálculo do salário real de benefício 

quaisquer aumentos de salário de participação 

verificados no curso dos 60 (sessenta) meses 

anteriores ao da concessão do benefício que não 

provenham de alterações das tabelas salariais 

aprovadas pelos patrocinadores, na forma da 

legislação em vigor, ou de promoções adicionais 

previstas nas normas de pessoal dos patrocinadores. 

 

§ 5º. Para o participante autopatrocinado, 

considera-se salário real de benefício a média 

aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) 

maiores salários de participação anteriores à opção 

pelo autopatrocínio, atualizadas pelos fatores de 

correção monetária do RGPS. 

 

§ 6º. Para o participante que se inscrever no PPSPS 

após estar aposentado pelo RGPS, o valor da 

suplementação consistirá na diferença entre o 

salário real de benefício definido no § 1º e o valor 

Art. 32, § 2º: Significativa melhoria de redação, 

com a especificação clara de metodologia de 

cálculo diferenciada da SRB para participantes 

inscritos até 3/1/1985. 

 

 

 

 

 

Art. 32, § 3º: Vide comentário nos quadros 

seguintes. 

 

Art. 32, § 4º: Vide comentário nos quadros 

seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32, § 5º: Vide comentário nos quadros 

seguintes. 

 

 

 

 

 

Art. 32, § 6º: Inserção de regra clara sobre a 

metodologia de cálculo de suplementação de 

participante já aposentado pelo RGPS. 

 



 

hipotético da aposentadoria que o participante faria 

jus caso se aposentasse pelo RGPS na data da 

cessação do vínculo empregatício ou equivalente 

com o patrocinador. 

 

 

 

§2° - O 13° salário não será considerado para o efeito 

do cálculo da média a que se refere o parágrafo 

precedente. 

 

Art. 32. [...] 

 

§ 3º. A gratificação natalina não será considerada 

para efeito do cálculo do salário real de benefício. 

 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

§3° - Entende-se por salário-de-participação: 

 

I – no caso de participante-ativo, o total das 

parcelas de sua remuneração paga pela patrocinadora, 

que seriam objeto de desconto para o INPS, caso não 

existisse qualquer limite superior de contribuição para 

esse Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 22. O valor da contribuição normal para 

custeio do PPSPS será calculado com base no 

salário de participação. 

 

§ 1º. O salário de participação: 

 

I. no caso de participante patrocinado, 

corresponde ao total das parcelas da 

remuneração paga pelo patrocinador que 

comporiam o seu salário de contribuição 

do RGPS caso não houvesse limite 

máximo; 

 

II. no caso de participante 

autopatrocinado: 

 

a) com perda total da 

remuneração, corresponde ao 

salário de participação do 

 

 

 

Art. 22, caput: Inserção de conceito de salário de 

participação. 

 

 

 

 

Art. 22, § 1º, I: Pequena melhoria de redação, 

mantendo-se a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

 

 

 

Art. 22, § 1º, II: Inserção de regra nova sobre o 

salário de participação do autopatrocinado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – no caso de participante-assistido, o 

provento da aposentadoria previdencial ou auxílio-

doença, concedido pelo INPS, acrescido de todas as 

rendas que lhe forem asseguradas por força deste 

Regulamento. 

 

 

 

 

último mês de atividade no 

patrocinador;  

 

b) com perda parcial da 

remuneração, corresponde ao 

somatório do(a): 

 

1. novo salário de participação, 

calculado na forma do inciso 

I do § 1º do artigo 22; e 

 

2. diferença entre o salário de 

participação observado no 

mês imediatamente anterior 

ao da referida perda e o 

novo salário de participação. 

 

III. para o participante remido, corresponde 

ao salário de participação vigente no 

mês anterior ao da data da perda do 

vínculo empregatício ou equivalente;  

 

IV. no caso de assistido, corresponde aos 

benefícios que lhe forem pagos pelo 

PPSPS; e 

 

V. no caso de beneficiário, corresponde aos 

benefícios que lhe forem pagos pelo 

PPSPS. 

 

§ 2º. O salário de participação não pode ultrapassar 3 

(três) vezes o limite máximo fixado para o salário de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22, § 1º, III: Inserção de regra nova sobre o 

salário de participação do remido. 

 

 

 

Art. 22, § 1º, IV: Pequena melhoria de redação, 

mantendo-se a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

Art. 22, § 1º, V: Inserção de regra nova sobre o 

salário de participação do beneficiário. 

 

 

Art. 22, § 2º: Vide comentário nos quadros 

seguintes. 



 

 

 

 

 

 

contribuição do RGPS. 

 

§ 3º. No caso do participante autopatrocinado, o 

valor da contribuição normal abrangerá, além do 

salário de participação, a contribuição 

correspondente a do patrocinador. 

 

§ 4º. Os salários de participação de que tratam os 

incisos II e III do § 1º deste artigo serão atualizados 

anualmente, no mês de janeiro, pelo índice do Plano 

acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, 

ressalvada a primeira atualização, que será feita 

com base no índice acumulado no período 

compreendido entre o mês da perda de 

remuneração ou da perda do vínculo empregatício e 

o mês de dezembro. 

 

 

 

Art. 22, § 3º: Vide comentário nos quadros 

seguintes. 

 

 

 

Art. 22, § 4º: Vide comentário nos quadros 

seguintes. 

 

 

 

§4° - Para os efeitos deste regulamento, o 13° salário e 

a suplementação do abono anual serão considerados 

como salário-participação isolado, referente ao mês do 

seu pagamento. 

 

Art. 22. [...] 

 

§ 5º. A gratificação natalina será considerada como 

salário de contribuição isolado, relativo ao mês de 

dezembro de cada ano. 

 

Pequena melhoria de redação, mantendo-se a 

ideia-núcleo do dispositivo. Apesar da exclusão 

do termo “suplementação de abono anual”, o 

valor recebido a esse título continua 

compreendido no salário de participação do 

assistido, conforme prevê o art. 22, § 1º, IV, do 

Texto Proposto (“..., acrescido de todos os 

benefícios que lhe forem pagos pelo PPSPS”). 

 

 

 

§5° - Ressalvados os casos de pensão ou aposentadoria 

por invalidez concedida em decorrência de acidente 

pessoal involuntário, não serão considerados no 

cálculo do salário-real-de-benefício quaisquer 

aumentos de salário-de-participação, verificados no 

Art. 32. [...] 

 

§ 4º. Ressalvados os casos de pensão ou aposentadoria 

por invalidez, não serão considerados no cálculo do 

salário real de benefício quaisquer aumentos de 

salário de participação verificados no curso dos 60 

(sessenta) meses anteriores ao da concessão do 

 

 

Pequena melhoria de redação, mantendo-se a 

ideia-núcleo do dispositivo. 

 



 

curso dos últimos 60 (sessenta) meses anteriores ao de 

concessão do benefício, que não provenham de 

alterações das tabelas salariais aprovadas pelas 

patrocinadoras, na forma da legislação em vigor, ou de 

promoções adicionais previstos nas normas de pessoal 

das patrocinadoras. 

 

benefício que não provenham de alterações das tabelas 

salariais aprovadas pelos patrocinadores, na forma da 

legislação em vigor, ou de promoções adicionais 

previstas nas normas de pessoal dos patrocinadores. 

 

 

§6º - O salário-de-participação não poderá ultrapassar 

3 (três) vezes o limite máximo fixado pelo governo 

para o salário-de-contribuição do INPS. 

 

Art. 22. [...] 

 

§ 2º. O salário de participação não pode ultrapassar 3 

(três) vezes o limite máximo fixado para o salário de 

contribuição do RGPS. 

 

Pequena melhoria de redação, mantendo-se a 

ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

 

 

 

§7° - Nos casos de perda parcial ou total da 

remuneração paga pela patrocinadora, o participante 

poderá manter o salário-de-participação para efeito de 

desconto e determinação do salário-real-de-benefício, 

de conformidade com disposto no §1° deste artigo, 

desde que apresente à SIAS o correspondente 

requerimento no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes 

da perda salarial. 

 

 

Art. 22. [...] 

 

§ 1º. O salário de participação: 

 

II. no caso de participante autopatrocinado: 

 

a) com perda total da remuneração, corresponde ao 

salário de participação do último mês de atividade 

no patrocinador;  

 

b) com perda parcial da remuneração, corresponde 

ao somatório do(a): 

 

1. novo salário de participação, calculado na 

forma do inciso I do § 1º do artigo 22; e 

 

2. diferença entre o salário de participação 

observado no mês imediatamente anterior ao da 

referida perda e o novo salário de participação. 

 

 

 

 

Maior detalhamento da metodologia de cálculo 

do salário de participação do autopatrocinado. 



 

§8° - A manutenção do salário-de-participação referida 

no §7° é obrigatória nos casos em que o participante se 

afaste dos quadros funcionais da patrocinadora, ainda 

que temporariamente, sem cancelar sua inscrição na 

SIAS. 

 

Sem correspondência 

Revogado. Não há obrigatoriedade de o 

participante manter a contribuição. O 

participante pode solicitar o cancelamento ou se 

valer dos institutos do resgate ou benefício 

proporcional diferido. 

 

 

§9° - O salário-de-participação mantido, total ou 

parcialmente, na forma do parágrafo precedente, será 

atualizado nas épocas e proporções em que forem 

concedidos os reajustes gerais dos salários dos 

empregados da patrocinadora. 

Art. 22. [...] 

 

§ 4º. Os salários de participação de que tratam os 

incisos II e III do § 1º deste artigo serão atualizados 

anualmente, no mês de janeiro, pelo índice do Plano 

acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, 

ressalvada a primeira atualização, que será feita 

com base no índice acumulado no período 

compreendido entre o mês da perda de 

remuneração ou da perda do vínculo empregatício e 

o mês de dezembro. 

 

 

 

A atualização dos salários de participação 

observará o índice do Plano – no caso, INPC –, 

que é o mesmo utilizado pelo RGPS para 

atualização do salário de contribuição. 

Art. 16 - Nos casos capitulados nas alíneas a, b e c do 

item I do artigo 14, a suplementação, acrescida do 

abono especial de aposentadoria e deduzida as 

contribuição devida, previstos neste Regulamento, não 

poderá ser inferior a uma suplementação mínima, que 

será igual a 10% (dez por cento) do salário-real-do-

benefício. 

 

Art. 33. O valor das suplementações referidas no 

artigo 31, à exceção da suplementação de abono 

anual e da temporária, acrescida do abono especial 

de aposentadoria e descontada a contribuição 

normal e extraordinária, não poderá ser inferior a 

R$ 229,46 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta 

e seis centavos), em janeiro de 2017. 

 

Parágrafo único. O valor do benefício mínimo 

fixado no caput será reajustado na forma do art. 37. 

 

Art. 34. Para fins de cumprimento de carência: 

 

I. é vedada a antecipação de pagamento de 

contribuições mensais ao PPSPS para 

Art. 33: Fixou-se um valor a título de benefício 

mínimo, reajustável pelo índice do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34: Inserção de regras novas sobre carência. 

 

 

 



 

qualquer benefício previsto neste 

regulamento; 

 

II. contam-se as contribuições mensais a 

partir da data da última inscrição do 

participante no PPSPS. 

 

 

Art. 35. A data de início do benefício (DIB): 

 

I. para os benefícios de Suplementação de 

Aposentadoria por Idade, 

Suplementação de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição, Suplementação 

de Aposentadoria por Invalidez, 

Suplementação de Aposentadoria 

Especial, Suplementação de Auxílio-

Doença, Suplementação de Abono 

Anual e Suplementação de Pensão por 

Morte corresponde: 

 

a) à data do início do recebimento 

do correspondente benefício 

perante o RGPS, quando o 

requerimento ocorrer no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da 

data da concessão do benefício 

por aquele regime; 

 

b) à data da entrada do 

requerimento (DER), quando 

este for posterior ao prazo da 

alínea antecedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35: Inserção de regras novas a data de início 

dos benefícios, dando mais segurança ao 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. para os benefícios de Suplementação do 

Auxílio-Reclusão, Suplementação 

Temporária e Auxílio-Natalidade, 

corresponde à data da entrada do 

requerimento (DER), desde que 

preenchidos os requisitos de 

elegibilidade previsto neste 

regulamento. 

 

III. para o Pecúlio por Morte, corresponde: 

 

a) em relação ao beneficiário 

previdenciário: 

 

1. à data do início do 

recebimento da pensão por 

morte perante o RGPS, 

quando o requerimento 

ocorrer no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da 

data da concessão do 

benefício por aquele regime; 

ou 

 

2. à data da entrada do 

requerimento (DER), 

quando este for posterior ao 

prazo do item antecedente. 

 

b) em relação ao beneficiário 

indicado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. à data do óbito, quando o 

requerimento ocorrer no 

prazo de 30 (trinta) dias; 

 

2. à data da entrada do 

requerimento (DER), 

quando este for posterior ao 

prazo do item antecedente. 

 

c) na ausência de beneficiários, à 

data do óbito. 

 

Art. 36. A data de início de pagamento (DIP) dos 

benefícios de prestação continuada corresponde ao 

mês subsequente ao da data de início de benefício 

(DIB), em dia definido no calendário de 

pagamentos anual da entidade.  

 

Parágrafo único. O primeiro pagamento dos 

benefícios de renda mensal será proporcional ao 

número de dias transcorridos entre a data de início 

do benefício até a data de início de pagamento. 

 

Art. 37. Os benefícios de prestação continuada 

serão reajustados no mês de janeiro de cada ano, 

pela variação do índice do Plano, ocorrida no 

menor período entre: 

 

I. a data de início do benefício (DIB) e o 

mês imediatamente anterior ao do 

reajuste; ou 

 

II. o mês da aplicação do último reajuste e 

o mês imediatamente anterior ao do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36: Inserção de regras sobre data de início 

dos pagamentos, dando mais segurança ao 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37: Inserção de regras sobre a atualização 

dos benefícios, dando maior segurança ao 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

novo reajuste. 

 

Art. 38. É vedado o recebimento concomitante de 

mais de um benefício de prestação continuada pelo 

Plano, exceto com um de suplementação 

temporária. 

 

Art. 39. As prestações de benefício não recebidas 

em vida pelo participante ou pelo assistido serão 

pagas, em partes iguais, aos beneficiários 

previdenciários em gozo de pensão por morte pelo 

RGPS. 

 

Parágrafo único. Na inexistência de beneficiários 

previdenciários, o valor será integralmente 

transferido ao espólio do participante ou do 

assistido e, passado o prazo prescricional para 

reivindicação do numerário por eventuais herdeiros 

legais, revertido para o Plano. 

 

Art. 40. A concessão de qualquer benefício previsto 

neste regulamento não será protelada pela falta de 

habilitação de outro possível beneficiário 

previdenciário. 

 

Parágrafo único. A habilitação tardia de 

beneficiário previdenciário não especificado no PIN 

ou documento posterior subscrito pelo participante 

somente produzirá efeito a contar da data da 

habilitação. 

 

 

 

Art. 38: Inserção de regra sobre a vedação à 

acumulação de benefício, exceto no caso da 

suplementação temporária. 

 

 

Art. 39: Inserção de regra implícita ao texto 

vigente, acerca da destinação de prestação de 

benefício não recebidas em vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40: Já comentado. 

 

SEÇÃO I 

DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ 

Seção IV – Da Suplementação de Aposentadoria por 

Invalidez 

 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. Alteração da preposição “da” pela 

“de”. 



 

Art. 17 - A suplementação da aposentadoria por 

invalidez será concedida ao participante que se 

invalidar após o primeiro ano de vinculação 

empregatícia às patrocinadoras e será paga durante o 

período em que lhe for garantida a aposentadoria pela 

Previdência Social, ressalvando o disposto no 

parágrafo único deste artigo. 

 

 

Art. 44. A suplementação da aposentadoria por 

invalidez poderá ser requerida, sob a forma de 

renda mensal, pelo participante que 

cumulativamente: 

 

I. esteja em gozo de aposentadoria por 

invalidez pelo RGPS; 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

III. tenha cumprido a carência de 12 (doze) 

meses de contribuição ao PPSPS. 

 

Art. 44, caput e incisos: Melhoria de redação, 

mantendo-se a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

Parágrafo único - A suplementação da aposentadoria 

por invalidez será mantida, enquanto, a juízo da SIAS, 

o participante permanecer incapacitado para o 

exercício da profissão, ficando ele obrigado, sob pena 

de suspensão do benefício, submeter-se a exames, 

tratamentos e processos de reabilitação, indicados pela 

SIAS, exceto o tratamento cirúrgico que será 

facultativo. 

 

Art. 44. [...] 

 

§ 1º. O participante faz jus à suplementação de 

aposentadoria por invalidez enquanto lhe for 

assegurada aposentadoria por invalidez pelo RGPS. 

 

§ 2º. A manutenção de aposentadoria por invalidez 

pelo RGPS não impede que a SIAS, 

periodicamente, realize perícia para verificação da 

incapacidade e impossibilidade de reabilitação para 

o exercício de atividade que garanta a subsistência 

do assistido, estando ele obrigado a se submeter à 

perícia, sob pena de suspensão do benefício. 

 

§ 3º. Constatada pela perícia da SIAS que o 

assistido está apto ao exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, será cassada a 

suplementação de aposentadoria por invalidez, 

independentemente da manutenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez no RGPS. 

 

 

Desdobramento do dispositivo do texto vigente 

em três parágrafos. 

 

 



 

Art. 18 - A suplementação da aposentadoria por 

invalidez consistirá numa renda mensal 

correspondente ao excesso do salário-real-de-

benefício, referido no §1° do artigo 15, sobre o valor 

da aposentadoria por invalidez concedida pela 

Previdência Social. 

 

Art. 32. O valor das suplementações referidas no 

artigo 31, exceto as suplementações de pensão, de 

abono anual e temporária, corresponde à diferença 

entre o salário real de benefício do participante e o 

salário de benefício do RGPS, acrescido, quando for 

o caso, do abono especial de aposentadoria. 

 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois  

há agora regra geral de cálculo de benefício no 

texto proposto. 

§1° - Quando a aposentadoria por invalidez for 

concedida após 30 (trinta) anos de vinculação ao 

regime de Previdência Social, a respectiva 

suplementação será acrescida de um abono especial de 

aposentadoria equivalente aos 20% (vinte pro cento) 

do salário-real-de-benefício, respeitado no disposto no 

§2° deste artigo. 

 

Art. 32. [...] 

 

§ 7º. O abono especial de suplementação de 

aposentadoria corresponde a um acréscimo de 20% 

(vinte por cento) do salário real de benefício, 

concedido aos participantes após 30 (trinta) anos de 

vinculação ao RGPS, observado o disposto no § 8º. 
 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois há 

agora regra geral de cálculo do abono especial 

no texto proposto. 

 

 

§2° - O abono especial de aposentadoria não poderá 

ser superior a 20% da média aritmética simples dos 

limites máximos dos salários-de-contribuição a 

Previdência Social, vigentes nos 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores ao da concessão da 

aposentadoria supletiva. 

 

Art. 32. [...] 

 

§ 8º. O abono especial de suplementação de 

aposentadoria não poderá ser superior a 20% (vinte por 

cento) da média aritmética simples do limite máximo 

dos salários de contribuição do RGPS vigentes nos 12 

(doze) meses imediatamente anteriores ao da 

concessão do benefício. 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois há 

agora regra geral de limite de abono especial. 

SEÇÃO II 

DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA 

POR VELHICE 

 

Seção II – Da Suplementação de Aposentadoria por 

Idade 
 

Modificação do nome do benefício, para se 

compatibilizar com a nomenclatura do RGPS. 

Art. 19 - A suplementação da aposentadoria por 

velhice será paga ao participante que a requerer, após 

ter efetuado um mínimo de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais, vedado o direito de 

antecipações, contadas a partir da data da última 

Art. 41. A suplementação de aposentadoria por idade 

poderá ser requerida, sob a forma de renda mensal, 

pelo participante que cumulativamente: 

 

I. esteja em gozo de aposentadoria por 

Art. 41, caput: Melhoria de redação, mantendo-

se a ideia-núcleo do dispositivo. 

 

 

 



 

inscrição como participante da SIAS, e enquanto lhe 

for assegurada a aposentadoria por velhice pela 

Previdência Social. 

 

idade pelo RGPS; 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

III. tenha cumprido a carência de 120 (cento 

e vinte) contribuições mensais para o 

PPSPS. 

 

§ 1º. O participante faz jus à suplementação de 

aposentadoria por idade enquanto lhe for 

assegurada aposentadoria por idade pelo RGPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41, § 1º: Desdobramento dispositivo do 

texto vigente em um parágrafo autônomo. 

§ 1° - A carência de 120 (cento e vinte) contribuições 

mensais prevista neste artigo será substituída pela 

exigência de manutenção ininterrupta do vínculo às 

patrocinadoras durante os últimos 8 (oito) anos para os 

participantes inscritos na SIAS anteriormente à data da 

vigência deste Regulamento que não venham a perder 

por qualquer momento a condição de participante da 

SIAS. 

 

§ 2º. Para os participantes fundadores, a carência de 

120 (cento e vinte) contribuições mensais será 

substituída pela exigência de manutenção ininterrupta 

do vínculo com os patrocinadores durante os últimos 

8 (oito) anos anteriores à concessão da 

suplementação. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

 

§2° - Os períodos de carência previstos neste artigo 

não se aplicam aos casos em que as aposentadorias por 

velhice tenham resultado de conversão de 

aposentadoria por invalidez. 

 

§ 3º. A carência e a manutenção ininterrupta do 

vínculo com os patrocinadores não se aplicam aos 

casos em que a suplementação de aposentadoria por 

idade resulte de conversão de suplementação de 

aposentadoria por invalidez. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

 

Art. 20 - A suplementação da aposentadoria por 

velhice consistirá numa renda mensal vitalícia 

correspondente ao excesso do salário-real-de-

benefício, referido no §1° do artigo 15, sobre o valor 

da aposentadoria por velhice concedida pela 

Art. 32. O valor das suplementações referidas no artigo 

31, exceto as suplementações de pensão, de abono 

anual e temporária, corresponde à diferença entre o 

salário real de benefício do participante e o salário de 

benefício do RGPS, acrescido, quando for o caso, do 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois há 

agora regra geral de cálculo do abono especial 

no texto proposto. 



 

Previdência Social. 

 

abono especial de aposentadoria. 

 

Parágrafo único – Quando a aposentadoria por velhice 

for concedida após 30 (trinta) anos de vinculação ao 

regime de Previdência Social, a respectiva 

suplementação será acrescida do abono especial de 

aposentadoria definido e limitado na forma dos 

parágrafos do artigo 18. 

 

Art. 32. [...] 

 

§ 7º. O abono especial de suplementação de 

aposentadoria corresponde a um acréscimo de 20% 

(vinte por cento) do salário real de benefício, 

concedido aos participantes após 30 (trinta) anos de 

vinculação ao RGPS, observado o disposto no § 8º. 

 

§ 8º. O abono especial de suplementação de 

aposentadoria não poderá ser superior a 20% (vinte 

por cento) da média aritmética simples do limite 

máximo dos salários de contribuição do RGPS 

vigentes nos 12 (doze) meses imediatamente 

anteriores ao da concessão do benefício. 

 

 

 

Art. 32, § 7º: Revogado o dispositivo do texto 

vigente, pois há agora regra geral de cálculo do 

abono especial no texto proposto. 

 

 

 

Art. 32, § 8º: Revogado o dispositivo do texto 

vigente, pois há agora regra geral de limite de 

abono especial. 

SEÇÃO III 

DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE SERVIÇO 

 

Seção III – Da Suplementação de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição 
 

Modificação do nome do benefício, para se 

compatibilizar com a nomenclatura do RGPS. 

Art. 21 - A suplementação da aposentadoria por tempo 

de serviço será concedida ao participante que a 

requerer com pelo menos 55 (cinquenta e cinco) anos 

de idade, 35 (trinta e cinco) anos para o sexo 

masculino e 30 (trinta) anos para o sexo feminino de 

vinculação ao regime da Previdência Social, após ter 

efetuado um mínimo de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais, vedado o direito de 

antecipações, contadas a partir da data da última 

inscrição como participante da SIAS, desde que lhe 

tenha sido concedida a aposentadoria por tempo de 

serviço correspondente aquele tempo de vinculação. 

Art. 42. A suplementação de aposentadoria por tempo 

de contribuição poderá ser requerida, sob a forma 

de renda mensal, pelo participante que 

cumulativamente: 
 

I. esteja em gozo de aposentadoria por 

tempo de contribuição pelo RGPS; 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

III. tenha cumprido a carência de 120 (cento 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

 



 

 

 

 

e vinte) contribuições mensais ao 

PPSPS. 

 

IV. possua, na data do requerimento, no 

mínimo, 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade. 

 

§ 1º. O participante faz jus à suplementação de 

aposentadoria por tempo de contribuição enquanto 

lhe for assegurada aposentadoria por tempo de 

contribuição pelo RGPS. 

 

 

 

§ 1° - A carência de 120 (cento e vinte) contribuições 

mensais prevista neste artigo será substituída pela 

exigência de manutenção ininterrupta do vínculo às 

patrocinadoras durante os últimos 8 (oito) anos e de 3 

(três) anos de contribuição para o Plano Básico de 

Benefícios para os participantes inscritos na SIAS 

anteriormente à data de vigência deste Regulamento 

que não venham a perder por qualquer momento a 

condição de participante da SIAS. 

 

Art. 42. [...] 

 

§ 2º. Para os participantes fundadores, a carência de 

120 (cento e vinte) contribuições mensais será 

substituída pelas exigências de manutenção 

ininterrupta do vínculo com os patrocinadores 

durante os últimos 8 (oito) anos anteriores à 

concessão da suplementação e de 36 (trinta e seis) 

meses de contribuição ao PPSPS. 

 

 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

 

§2° - A suplementação da aposentadoria por tempo de 

serviço será paga a partir do primeiro mês em que 

ocorrerem as condições referidas neste artigo. 

Art. 35. A data de início do benefício (DIB): 

 

I. para os benefícios de Suplementação de 

Aposentadoria por Idade, Suplementação de 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

Suplementação de Aposentadoria por Invalidez, 

Suplementação de Aposentadoria Especial, 

Suplementação de Auxílio-Doença, Suplementação 

de Abono Anual e Suplementação de Pensão por 

Já comentado. 



 

Morte corresponde: 

 

a) à data do início do recebimento 

do correspondente benefício 

perante o RGPS, quando o 

requerimento ocorrer no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da 

data da concessão do benefício 

por aquele regime; 

 

b) à data da entrada do 

requerimento (DER), quando 

este for posterior ao prazo da 

alínea antecedente. 

 

Art. 22 - A suplementação da aposentadoria por tempo 

de serviço do participante que ao requerê-la contar 

com, pelo menos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, 

consistirá numa renda mensal vitalícia constituída das 

seguintes parcelas:  

 

I – excesso do salário-real-de-benefício, 

referido no §1° do artigo 15, sobre o valor da 

aposentadoria por tempo de serviço concedido pela 

Previdência Social; 

 

II – abono de aposentadoria definido e 

limitado na forma dos parágrafos do artigo 18. 

 

Art. 32. O valor das suplementações referidas no 

artigo 31, exceto as suplementações de pensão, de 

abono anual e temporária, corresponde à diferença 

entre o salário real de benefício do participante e o 

salário de benefício do RGPS, acrescido, quando for 

o caso, do abono especial de aposentadoria. 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois há 

agora regra geral de cálculo do abono especial 

no texto proposto. 

Parágrafo único - A suplementação da aposentadoria 

por tempo de serviço do participante que ao requerê-la 

contar com 57 (cinquenta e sete), 56 (cinquenta e seis) 

ou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade consistirá 

Art. 43. A suplementação da aposentadoria por tempo 

de contribuição do participante que ao requerê-la 

contar com 58 (cinquenta e oito), 57 (cinquenta e 

sete), 56 (cinquenta e seis) ou 55 (cinquenta e cinco) 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 



 

numa renda mensal vitalícia igual, respectivamente, a 

90% (noventa por cento), 80% (oitenta por cento) ou 

70% (setenta por cento) do valor da suplementação de 

aposentadoria por tempo de serviço a que faria jus 

caso, ao requerê-la, já contasse com 58 (cinquenta e 

oito) ou mais anos de idade. 

 

anos de idade consistirá numa renda mensal vitalícia 

igual a, respectivamente, 100% (cem por cento), 90% 

(noventa por cento), 80% (oitenta por cento) ou 70% 

(setenta por cento) da diferença entre o salário real 

de benefício do participante e o salário de benefício 

do RGPS, acrescido, quando for o caso, do abono 

especial de aposentadoria. 

 

SEÇÃO IV 

DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA 

ESPECIAL 

 

Seção V – Da Suplementação de Aposentadoria 

Especial 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. Alteração da preposição “da” pela 

“de”. 

Art. 23 - A suplementação da aposentadoria especial 

será concedida ao participante que a requerer com pelo 

menos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, após ter 

efetuado um mínimo de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais, vedado o direito de 

antecipações, contadas a partir da data da última 

inscrição como participante da SIAS, desde que lhe 

tenha sido concedida a aposentadoria especial pela 

Previdência Social. 

  

 

Art. 45. A suplementação da aposentadoria especial 

poderá ser requerida, sob a forma de renda mensal, 

pelo participante que cumulativamente: 

 

I. esteja em gozo de aposentadoria especial 

pelo RGPS; 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

III. tenha cumprido a carência de 120 (cento 

e vinte) contribuições mensais ao 

PPSPS. 

  

§ 1º. O participante faz jus à suplementação de 

aposentadoria especial enquanto lhe for assegurada 

aposentadoria especial pelo RGPS. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. Além disso, foi retirado o 

requisito idade. 

 

 

§1° - A carência de 120 (cento e vinte) contribuições 

Art. 45. [...] 

 

§ 2º. Para os participantes fundadores, a carência de 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 



 

mensais prevista neste artigo será substituída pela 

exigência de manutenção ininterrupta do vínculo às 

patrocinadoras durante os últimos 8 (oito) anos e de 3 

(três) anos de contribuição para o Plano Básico de 

Benefícios para os participantes inscritos na SIAS 

anteriormente à data de vigência deste Regulamento 

que não venham a perder por qualquer momento a 

condição de participante da SIAS.  

 

120 (cento e vinte) contribuições mensais será 

substituída pela exigência de manutenção ininterrupta 

do vínculo com os patrocinadores durante os últimos 

8 (oito) anos anteriores à concessão da 

suplementação e 36 (trinta e seis) meses de 

contribuição ao PPSPS. 

 

 

 

§2° - A suplementação da aposentadoria especial será 

paga a partir do primeiro mês em que ocorrerem as 

condições referidas neste artigo. 

 

Art. 35. A data de início do benefício (DIB): 

 

I. para os benefícios de Suplementação de 

Aposentadoria por Idade, Suplementação de 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

Suplementação de Aposentadoria por Invalidez, 

Suplementação de Aposentadoria Especial, 

Suplementação de Auxílio-Doença, Suplementação 

de Abono Anual e Suplementação de Pensão por 

Morte corresponde: 

 

a) à data do início do recebimento 

do correspondente benefício 

perante o RGPS, quando o 

requerimento ocorrer no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da 

data da concessão do benefício 

por aquele regime; 

 

b) à data da entrada do 

requerimento (DER), quando 

este for posterior ao prazo da 

alínea antecedente. 

 

 

 

A regra do texto proposto, que disciplinava a 

DIB da aposentadoria especial, foi inserida no 

texto proposto com novos parâmetros dentro da 

regra geral de DIB. 



 

Art. 24 - A suplementação da aposentadoria especial 

do participante que ao requerê-la contar com, pelo 

menos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, consistirá 

numa renda mensal vitalícia correspondente ao 

excesso do salário-real-de-benefício, referido no §1° 

do artigo 15, sobre o valor da aposentadoria especial 

concedida pela Previdência Social, acrescida do abono 

referido no item II do artigo 22.  

 

Art. 32. O valor das suplementações referidas no 

artigo 31, exceto as suplementações de pensão, de 

abono anual e temporária, corresponde à diferença 

entre o salário real de benefício do participante e o 

salário de benefício do RGPS, acrescido, quando for 

o caso, do abono especial de aposentadoria. 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois há 

agora regra geral de cálculo do abono especial 

no texto proposto. 

Parágrafo único - A suplementação da aposentadoria 

especial do participante que ao requerê-la contar com 

57 (cinquenta e sete), 56 (cinquenta e seis) ou 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade consistirá numa 

renda mensal vitalícia igual, respectivamente, a 90% 

(noventa por cento), 80% (oitenta por cento) ou 70% 

(setenta por cento) do valor da suplementação de 

aposentadoria por tempo de serviço a que faria jus 

caso, ao requerê-la, já contasse com 58 (cinquenta e 

oito) ou mais anos de idade. 

 

Art. 46. A suplementação da aposentadoria especial do 

participante que ao requerê-la contar com 58 

(cinquenta e oito), 57 (cinquenta e sete), 56 

(cinquenta e seis) ou 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade consistirá numa renda mensal vitalícia igual a, 

respectivamente, 100% (cem por cento), 90% 

(noventa por cento), 80% (oitenta por cento) ou 70% 

(setenta por cento) da diferença entre o salário real 

de benefício do participante e o salário de benefício 

do RGPS, acrescido, quando for o caso, do abono 

especial de aposentadoria. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

SEÇÃO V 

DA SUPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

 
Seção VI – Da Suplementação de Auxílio-Doença. 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. Alteração da preposição “do” pela 

“de”. 

 

Art. 25 - A suplementação do auxílio-doença será paga 

ao participante que a requerer desde que tenha 1 (hum) 

ano de vinculação empregatícia às patrocinadoras, 

durante o período em que lhe for garantido o auxílio- 

doença pela Previdência Social, ressalvado o disposto 

no parágrafo único deste artigo. 

 

 

Art. 47. A suplementação de auxílio-doença poderá 

ser requerida, sob a forma de renda mensal, pelo 

participante que cumulativamente: 

 

I. esteja em gozo de auxílio-doença pelo 

RGPS; 

 

II. tenha cumprido a carência de 12 (doze) 

Melhoria de redação, mantendo-se, na maior 

parte, a ideia-núcleo do dispositivo. Trocou-se o 

requisito tempo de vinculação ao patrocinador 

de 1 (um) ano pela carência de 12 (doze) meses. 



 

contribuições mensais ao PPSPS. 

 

 

 

Parágrafo único - A suplementação do auxílio-doença 

será mantida, enquanto, a juízo da SIAS, o participante 

permanecer incapacitado para o exercício da profissão, 

ficando ele obrigado, sob pena de suspensão do 

benefício, submeter-se a exames, tratamentos e 

processos de reabilitação, indicados pela SIAS, exceto 

o tratamento cirúrgico que será facultativo. 

 

Art. 47. [...] 

 

§ 1º. O participante faz jus à suplementação de 

auxílio-doença enquanto lhe for assegurado auxílio-

doença pelo RGPS 

 

§ 2º. A manutenção de auxílio-doença pelo RGPS 

não impede que a SIAS, periodicamente, realize 

perícia para verificação da incapacidade para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual, estando 

ele obrigado a se submeter à perícia, sob pena de 

suspensão do benefício. 

 

§ 3º. Constatada pela perícia da SIAS que o 

assistido está apto ao exercício de atividade laboral, 

será cassada a suplementação de auxílio-doença, 

independentemente da manutenção do benefício de 

auxílio-doença no RGPS, voltando à condição de 

participante. 

 

 

 

Desdobramento do dispositivo do texto vigente 

em três parágrafos. 

Art. 26 - A suplementação do auxílio-doença 

consistirá numa renda correspondente ao excesso do 

salário-real-de-benefício, sobre o valor do auxílio-

doença concedido pela Previdência Social. 

 

Art. 32. O valor das suplementações referidas no 

artigo 31, exceto as suplementações de pensão, de 

abono anual e temporária, corresponde à diferença 

entre o salário real de benefício do participante e o 

salário de benefício do RGPS, acrescido, quando for 

o caso, do abono especial de aposentadoria. 

 

Revogado o dispositivo do texto vigente, pois há 

agora regra geral de cálculo do abono especial 

no texto proposto. 

SEÇÃO VI 

DA SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO 

 

Seção VIII – Da Suplementação de Pensão por Morte 

 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. Alteração da preposição “da” por 

“de” e acréscimo do complemento “por morte”. 

 



 

Art. 27 – A suplementação da pensão será concedida, 

sob forma de renda mensal, ao conjunto de 

beneficiários do participante que vier a falecer. 

 

 

Art. 50. A suplementação de pensão por morte poderá 

ser requerida, sob forma de renda mensal, pelos 

beneficiários previdenciários do participante que 

estiverem em gozo de pensão por morte pelo RGPS. 
 

Parágrafo único. O beneficiário faz jus à 

suplementação de pensão por morte enquanto lhe 

for assegurada a pensão por morte pelo RGPS. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

Parágrafo único - A suplementação da pensão será 

devida a partir do dia seguinte ao da morte do 

participante. 

 

Art. 35. A data de início do benefício (DIB): 

 

I. para os benefícios de Suplementação de 

Aposentadoria por Idade, Suplementação de 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

Suplementação de Aposentadoria por Invalidez, 

Suplementação de Aposentadoria Especial, 

Suplementação de Auxílio-Doença, Suplementação 

de Abono Anual e Suplementação de Pensão por 

Morte corresponde: 

 

a) à data do início do recebimento do 

correspondente benefício perante o RGPS, quando 

o requerimento ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da concessão do benefício por 

aquele regime; 

 

b) à data da entrada do requerimento (DER), 

quando este for posterior ao prazo da alínea 

antecedente. 

 

[...] 

 

A regra do texto proposto, que disciplinava a 

DIB da suplementação de pensão por morte, foi 

inserida no texto proposto com novos 

parâmetros dentro da regra geral de DIB. 

Art. 28 - A suplementação da pensão será constituída Art. 51.  A suplementação de pensão por morte será Art. 51, caput: pequena melhoria de redação. 



 

de uma cota familiar e de tantas cotas individuais, 

quantos forem os beneficiários, até o máximo de 5 

(cinco). 

 

§1° - A cota familiar será igual a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da suplementação da aposentadoria 

que o participante percebia, por força deste 

Regulamento, ou daquela a que teria direito se entrasse 

em aposentadoria por invalidez na data do 

falecimento. 

 

§2° - A cota individual será igual à quinta parte da 

cota familiar. 

 

constituída de uma cota familiar e de tantas cotas 

individuais quantos foram os beneficiários 

previdenciários, até o máximo de 5 (cinco). 

 

§ 1º. A cota familiar será igual a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da suplementação de aposentadoria que 

o participante percebia do PPSPS ou daquela a que 

teria direito se entrasse em aposentadoria por invalidez 

na data do falecimento. 

 

 

§ 2º. A cota individual será igual à quinta parte da cota 

familiar. 

 

 

 

 

 

Art. 51, § 1º: pequena melhoria de redação. 

 

 

 

 

 

 

Art. 51, § 2º: sem alteração.  

Art. 29 - A suplementação da pensão será concedida 

será rateada em parcelas iguais entre os beneficiários 

inscritos, não se adiando a concessão do benefício por 

falta de inscrição de outros possíveis beneficiários. 

 

Art. 52. A suplementação de pensão por morte será 

rateada em partes iguais entre os beneficiários 

previdenciários. 
 

§ 1º. A concessão da suplementação de pensão por 

morte não será protelada pela falta de habilitação 

de outro possível beneficiário previdenciário no 

prazo da alínea “a” do inciso I do artigo 35. 

 

§ 2º. Qualquer habilitação posterior que importe 

em exclusão ou inclusão de beneficiário 

previdenciário somente produzirá efeito a contar da 

data da habilitação, ensejando recálculo do rateio 

da suplementação de pensão por morte entre os 

beneficiários previdenciários remanescentes. 

 

[...] 

 

§ 4º. Com a extinção da parcela do último beneficiário 

previdenciário, extinguir-se-á o benefício. 

Desdobramento dispositivo do texto vigente em 

um parágrafo autônomo. 



 

Art. 30 – A parcela de suplementação da pensão será 

extinta pela ocorrência de qualquer evento que 

motivaria o cancelamento da inscrição do beneficiário 

como dependente do participante se este estivesse 

vivo. 

 

Art. 50. [...] 

 

Parágrafo único. O beneficiário faz jus à 

suplementação de pensão por morte enquanto lhe 

for assegurada a pensão por morte pelo RGPS. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

Art. 31 – Toda vez que se extinguir uma parcela da 

suplementação, serão realizados novo cálculo e rateio 

do benefício na forma dos artigos 28 e 29, 

considerados, porém, apenas os beneficiários 

remanescentes e sem prejuízos dos reajustes 

concedidos nos termos do artigo 65. 

  

Parágrafo único – Com a extinção da parcela do 

último beneficiário, extinguir-se-á também a 

suplementação da pensão. 

Art. 52. [...] 

 

§ 3º. Perdida a qualidade de beneficiário, realizar-

se-á novo cálculo e novo rateio da suplementação de 

pensão por morte entre os beneficiários 

remanescentes. 

 

 

§ 4º. Com a extinção da parcela do último beneficiário 

previdenciário, extinguir-se-á o benefício. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo mediante o desdobramento em dois 

dispositivos. 

SEÇÃO VII 

DA SUPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-

RECLUSÃO 

 

 

Seção VII – Da Suplementação de Auxílio-Reclusão 

 

 

Alteração da preposição “do” pela “de”. 

Art. 32 – A suplementação do auxílio-reclusão será 

concedida ao conjunto de beneficiários do participante 

detento ou recluso. 

 

Art. 48. A suplementação de auxílio-reclusão poderá 

ser requerida, sob a forma de renda mensal, pelos 
beneficiários previdenciários do participante detento 

ou recluso. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

 

 

 

 

§ 1º - A suplementação do auxílio-reclusão terá início 

a contar da data do efetivo recolhimento do 

participante à prisão e será mantida, enquanto durar 

Art. 35. A data de início do benefício (DIB): 

 

[...] 

 

II. para os benefícios de Suplementação do Auxílio-

Reclusão, Suplementação Temporária e Auxílio-

Natalidade, corresponde à data da entrada do 

A regra do texto proposto, que disciplinava a 

DIB do auxílio-reclusão, foi inserida no texto 

proposto com novos parâmetros dentro da regra 

geral de DIB. 



 

sua reclusão ou detenção. 

 
requerimento (DER), desde que preenchidos os 

requisitos de elegibilidade previsto neste 

regulamento 

 

Art. 48. [...] 

 

§ 1º. A suplementação de auxílio-reclusão será 

mantida enquanto durar a reclusão ou detenção do 

participante. 

 

 

 

§ 2º - Falecendo o participante detento ou reclusão 

consistirá numa renda mensal, calculada nos termos 

dos artigos 28 e 29, aplicando-se a ela, no que couber, 

o disposto na Seção VI deste Capítulo. 

 

Art. 48. [...] 

 

§ 2º. Falecendo o participante detento ou recluso, a 

suplementação de auxílio-reclusão que estiver sendo 

paga aos seus beneficiários previdenciários será 

convertida em suplementação de pensão por morte, 

observados os requisitos previstos no regulamento 

para este benefício. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo. 

Art. 33 – A suplementação do auxílio-reclusão será 

requerida pela pessoa que comprovar encontrar-se na 

chefia da família da participante, detento ou recluso e 

apresentar documento comprobatório de detenção ou 

reclusão, firmado pela autoridade competente. 

Art. 49. A suplementação de auxílio-reclusão será 

requerida pela pessoa que comprovar encontrar-se na 

chefia da família do participante, detento ou recluso, e 

apresentar documento comprobatório da detenção ou 

reclusão, firmado pela autoridade competente. 

 

Sem alteração no conteúdo. Modificado o 

número do artigo e a preposição. 

SEÇÃO VIII 

DA SUPLEMENTAÇÃO DO ABONO ANUAL 

 

Seção IX – Da Suplementação de Abono Anual 

 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. Ademais, houve modificação da 

preposição “do” por “de”. 

 

.Art. 34 – A suplementação do abono anual será paga 

aos participantes-assistidos ou beneficiários no último 

mês do ano em que lhe for paga a suplementação de 

aposentadoria, do auxílio-doença, da pensão ou do 

Art. 53. A suplementação do abono anual será devida 

aos assistidos ou beneficiários previdenciários que, 

durante o ano, receberam suplementação de 

aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão ou de 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 



 

auxílio-reclusão. auxílio-reclusão. 

 

 

 

§ 1º - O valor do abono anual corresponderá a 1/12 

(hum doze avos) da última suplementação paga de 

aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão ou de 

auxílio-reclusão, por mês completo ou fração de 16 

(dezesseis) dias do mês de recebimento da respectiva 

suplementação no ano. 

 

 

Art. 53. [...] 

 

§ 1º. O valor da suplementação do abono anual 

corresponderá a 1/12 (um doze avos) da última 

suplementação de aposentadoria, de auxílio-doença, de 

pensão ou de auxílio-reclusão paga no ano ao 

assistido ou ao beneficiário previdenciário, 

multiplicado pelo número de meses completos em 

que foi recebida a suplementação no ano. 

 

§ 2º. Considera-se mês completo a fração de 16 

(dezesseis) ou mais dias. 

 

 Melhoria de redação, desdobrando-o em dois. 

 

 

§ 2º - Na hipótese da última suplementação paga 

corresponder a fração inferior a 16 (dezesseis) dias do 

mês, será considerada para cálculo do valor a que se 

refere o § 1º deste artigo, a do mês imediatamente 

anterior. 

 

Art. 53. [...] 

 

§ 3º. Na hipótese de a última suplementação paga 

corresponder à fração inferior a 16 (dezesseis) dias do 

mês, a base de cálculo do § 1º será o valor recebido 

no mês imediatamente anterior. 

 

§ 4º. O pagamento da suplementação de abono 

anual poderá ser realizado em até duas parcelas. 

 

 

 

Art. 53, § 3º: Pequena melhoria de redação. 

 

 

 

 

Art. 53, § 4º: Inserção de regra nova. 

SEÇÃO IX 

DO PECÚLIO POR MORTE 

 

Seção XI – Do Pecúlio por Morte 

 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento. 

Art. 35 – O pecúlio por morte consistirá no pagamento 

de uma importância em dinheiro igual ao décuplo do 

salário-real-de-benefício do participante, relativo ao 

mês precedente ao de sua morte. 

 

Art. 57. O pecúlio por morte consiste em benefício 

de prestação única devido: 

 

I. aos beneficiários previdenciários do 

participante que estiverem em gozo de 

Melhoria de redação no tocante à discriminação 

dos titulares do benefício e a ordem subsidiária 

de pagamento. 

 

 



 

pensão por morte pelo RGPS; 

 

II. na inexistência de beneficiários 

previdenciários, aos beneficiários 

indicados. 

 

Art. 58. O pecúlio por morte corresponde ao 

décuplo da média aritmética dos 12 (doze) últimos 

salários de participação anteriores ao óbito do 

participante ou assistido, excluído os relativos 

gratificação natalina e abono anual, atualizados 

pelos mesmos fatores de correção utilizados pelo 

RGPS para o salário de contribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

Modificação do critério de cálculo do benefício, 

tomando como parâmetro não mais o salário real 

de benefício, mas o salário de participação. Isso 

porque o salário de participação possui um 

limite (até 3 vezes o teto do RGPS), de modo 

que, a fim de atender satisfatoriamente o 

princípio do prévio custeio, deve haver uma 

relação mais direta entre o que “se paga” e o que 

se “espera receber no futuro”.  Do contrário, 

frustrar-se-ia até mesmo o princípio da 

isonomia, na medida em que quem recebe mais 

(remuneração superior a três vezes o teto do 

RGPS) contribuiria com menos (contribuição 

limitada a 3 vezes o teto do RGPS) para o 

pecúlio. Ademais, o cálculo do benefício pela 

média impede que um abrupto incremento na 

remuneração – por consequência, com reflexo 

no salário de participação – onere 

demasiadamente o plano. 

 

Art. 36 – Da importância calculada na forma do artigo 

precedente, serão descontados todos os débitos 

existentes na Entidade, desde que não prevista cota de 

quitação por morte, pagando-se o saldo em partes 

iguais aos beneficiários inscritos na época da morte. 

 

 

Parágrafo único – Na inexistência de beneficiários da 

Art. 59. Da importância calculada na forma do artigo 

anterior serão descontados todos os débitos existentes 

com a SIAS, desde que não cobertos por cláusula de 

quitação por morte, pagando-se o saldo em partes 

iguais aos beneficiários previdenciários. 

 

§ 1º. Na inexistência de beneficiários 

previdenciários, é facultado ao participante designar 

Art. 59, caput: Melhoria de redação, mantendo-

se a ideia-núcleo do dispositivo.  

 

 

 

 

Art. 59, § 1º: Melhoria de redação, mantendo-se 

a ideia-núcleo do dispositivo. 



 

Previdência Social é facultado ao participante designar 

em vida a quem e em que proporção será pago o saldo 

do pecúlio apurado nos termos deste artigo. 

 

em vida beneficiários indicados, fixando em que 

proporção será pago o saldo do pecúlio por morte. 
 

§ 2º. Na inexistência também de beneficiário 

indicado, o saldo do pecúlio por morte será 

integralmente transferido ao espólio do participante 

falecido. 

 

Art. 60. Realizado o pagamento do pecúlio por 

morte aos beneficiários habilitados na SIAS na 

forma do item 1 da alínea “a” do inciso III do artigo 

35, não haverá novo pagamento para aqueles que se 

habilitarem posteriormente. 

 

 

 

 

Art. 59, § 2º: Criação de regra que permite o 

recebimento de pecúlio por morte pelos 

herdeiros legais. 

 

 

Art. 60: Regra de pagamento com efeito 

liberatório. 

 

SEÇÃO X 

DO AUXÍLIO-NATALIDADE 

 

 

Seção X – Do Auxílio-Natalidade 

 

Sem modificação. 

Art. 37 – O auxílio-natalidade será devido à 

participante, quando do nascimento de filho, ou ao 

participante, pelo parto de sua esposa ou companheira 

assim reconhecida ela Previdência Social, observadas 

as seguintes regras: 

 

a) ter a participante ou o participante 

contribuído para a SIAS durante, no mínimo, 12 

(doze) meses ininterruptos, a partir da ultima 

inscrição, vedado o direito a antecipações; 

 

b) ter o evento ocorrido a partir do 6º (sexto) 

mês de gestação. 

 

Art. 54. O auxílio-natalidade será devido ao 

participante quando do nascimento de seu filho com 

vida ou, se natimorto, a partir do sexto mês de 

gestação, e desde que cumprida, até o nascimento, a 

carência de 12 (doze) meses de contribuição ao 

PPSPS. 
 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

 

 

Art. 54. [...] 

 

 

 



 

§1º - Se o pai e a mãe forem participantes da SIAS, o 

auxílio natalidade será devido somente à mãe. 

§ 1º. Se o pai e a mãe forem participantes do PPSPS, o 

auxílio-natalidade será devido somente à mãe. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

 

§ 2º - Ocorrendo o nascimento do filho após a morte 

do participante, o auxílio-natalidade será devido à 

viúva ou companheira, conforme o caso. 

 

§ 3º - Se a participante gestante falecer durante ou 

após o parto, sem que tenha recebido o auxílio-

natalidade, este será devido ao cônjuge ou ao 

companheiro sobrevivente e, na falta deste, aos 

beneficiários. 

 

Art. 54. [...] 

 

§ 2º. Ocorrendo o nascimento do filho após a morte do 

participante, o auxílio-natalidade será devido ao 

cônjuge ou companheiro sobrevivente e, na falta 

destes, a quem couber a guarda legal da criança. 

 

 

 

 

 

Modificação do termo “viúva” por “cônjuge”, 

por ser mais amplo. Ademais, na ausência de 

cônjuge e companheiro, o auxílio-natalidade 

deve ficar com quem detiver a guarda legal da 

criança, e não a beneficiários previdenciários 

outros do participante, os quais podem sequer ter 

contato com ela. 

§ 4º - Será exigida a apresentação de certidão de 

nascimento do filho ou a certidão do óbito do filho, se 

natimorto, que declare o número de meses da gestação. 

 

Art. 56. O pagamento do auxílio-natalidade será 

feito mediante apresentação do requerimento, 

instruído com, entre outros documentos exigíveis 

pela SIAS, a certidão de nascimento ou de óbito do 

filho, se natimorto, que, neste caso, declare o número 

de meses da gestação. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

Art. 38 – O auxílio-natalidade consistirá num 

benefício de pagamento único de valor igual a 2 (duas) 

vezes o Valor de Referência utilizado pela Previdência 

Social no pagamento de seu benefício de auxílio-

natalidade. 

 

Art. 55. O auxílio-natalidade consistirá num benefício 

de pagamento único de meio salário-mínimo 

nacional. 

Alteração do valor do benefício do auxílio-

natalidade, com vistas a dar mais transparência 

ao participante. 

 

Sem correspondência 

Seção XII – Da Suplementação Temporária 

 

Art. 61. A suplementação temporária será devida 

ao participante ou ao respectivo beneficiário 

previdenciário, caso haja saldo na Conta Pessoal de 

Em decorrência da inserção do instituto da 

portabilidade e da previsão de contribuição 

facultativo, foi preciso dar alguma destinação a 

esses recursos. Assim, criou-se novo tipo de 

benefício, a suplementação temporária. 



 

Benefício, desde que atendidos os seguintes 

requisitos: 

 

I. para o participante, a concessão dos 

benefícios de suplementação de 

aposentadoria por idade, por tempo de 

contribuição, por invalidez ou especiais; 

 

II. para o beneficiário previdenciário, a 

concessão do benefício de 

suplementação de pensão por morte. 

 

§ 1º. A suplementação temporária corresponde a 

uma renda mensal por prazo determinado, cujo 

valor varia entre 0,5% (meio por cento) e 2% (dois 

por cento) do saldo Conta Pessoal de Benefício, à 

escolha do participante ou beneficiário. 

 

§ 2º. Caso o valor da renda mensal seja, por 6 (seis) 

meses consecutivos, inferior 5% (cinco por cento) 

do limite máximo do salário de contribuição do 

RGPS, o saldo será pago ao participante ou ao 

beneficiário previdenciário de uma só vez. 

 

§ 3º. É facultado ao participante que já preencheu 

os requisitos para concessão da suplementação 

temporária ou ao assistido requerer, 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 Pessoal de Contribuição 

ou da Conta Pessoal de Benefício. 

 

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o valor antecipado será 



 

deduzido do referido saldo, sendo recalculado seu 

benefício mensal em função do saldo remanescente. 

 

§ 5º. A atualização do saldo da Conta Pessoal de 

Benefício será realizada com base na rentabilidade 

líquida obtida com a aplicação financeira dos 

recursos, deduzidas as despesas administrativas. 

 

§ 6º. O beneficiário previdenciário pode optar por 

receber o saldo da Conta Pessoal de Benefício em 

pagamento único. 

  

§ 7º. Na ausência de beneficiário previdenciário, 

aplica-se, no que couber, a regra do § 2º do artigo 

59. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE CUSTEIO 

 

CAPÍTULO V 

DAS FONTES DE CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS 

E DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

Modificação topográfica do tema no corpo do 

regulamento e da nomenclatura do capítulo. 

 

 

 

Art. 39 – O plano de custeio do Plano Básico de 

Benefícios será aprovado anualmente pelo Conselho 

de Administração, dele devendo obrigatoriamente 

constar o regime financeiro e os respectivos cálculos 

atuariais. 

 

Parágrafo único – Independentemente do disposto 

neste artigo, o plano de custeio será revisto sempre que 

ocorrerem eventos determinantes de alterações nos 

encargos da SIAS, relativamente ao Plano Básico de 

Benefícios. 

Seção II – Do custeio administrativo 

 

 
Art. 28. As despesas decorrentes da administração 

do PPSPS pela SIAS serão custeadas com recursos 

descontados das contribuições vertidas pelos 

membros do Plano. 

  

Parágrafo único. A contribuição administrativa 

será fixada no Plano de Custeio. 

 

 

 

Separou-se o custeio administrativo da SIAS do 

custeio dos benefícios. 

 

Art. 28, caput e parágrafo único, do Texto 

Vigente. A aprovação do plano de custeio pelo 

Conselho Deliberativo é matéria estranha ao 

regulamento, já compreendida na LC 108/2001 e 

também no Estatuto da SIAS. Assim, optou-se 

por, no Texto Proposto, inserir um dispositivo 

que descrevesse o que seria custeado com 

contribuição administrativa e o documento onde 

está prevista. 

 

 



 

 Art. 29. A contribuição administrativa dos 

assistidos será descontada pela SIAS do valor do 

benefício. 

 

Art. 30. O participante remido, durante o período 

de diferimento, e o participante autopatrocinado 

deverão manter o pagamento da contribuição 

administrativa, sob pena de cancelamento. 

 

Art. 29: Previsão da fonte onde será descontada 

a contribuição administrativa do assistido. 

 

 

Art. 30: Previsão de contribuição administrativa 

para o remido e o autopatrocinado, como 

consequência da inserção dos institutos 

previdenciários no regulamento.   

 

 

 

Art. 40 – O custeio do Plano Básico de Benefícios será 

atendido pelas seguintes fontes de receita: 

 

Seção I – Do custeio dos benefícios 
 

Art. 23. Os benefícios do PPSPS, a exceção da 

suplementação temporária, serão custeados pelas 
seguintes fontes de receita: 

 

 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

 

 

I – contribuição mensal dos participantes-

ativos, mediante o recolhimento de um percentual do 

salário-de-participação referido nos parágrafos 3º e 4º 

do art. 15, a ser anualmente fixada no plano de custeio 

referido no artigo 39. 

 

II – contribuição mensal dos participantes-

assistidos, mediante o recolhimento de percentuais do 

salário-de-participação, calculados para cada caso de 

tal forma que os ônus contributivos para o sistema 

composto pela seguridade básica e supletiva não sejam 

alterados com a mudança das condições de ativo para 

a de assistido. 

 

Art. 23. [...] 

 

II. Contribuição Normal mensal dos participantes, 

dos assistidos e dos beneficiários; 

 

III. Contribuição Extraordinária dos 

patrocinadores, dos participantes, dos assistidos e 

dos beneficiários; 

 

Melhoria de redação, com a reorganização dos 

incisos tomando como parâmetro a natureza da 

contribuição (normal ou extraordinária). 

 

 

Art. 23. [...] 

 

Melhoria de redação, com a reorganização dos 

incisos tomando como parâmetro a natureza da 



 

III – contribuição das patrocinadoras, 

mediante o recolhimento de percentuais da folha 

mensal de remuneração de todos os seus empregados e 

dirigentes. 

 

I. Contribuição Normal mensal dos patrocinadores; 

 

[...] 

 

III. Contribuição Extraordinária dos patrocinadores, 

dos participantes, dos assistidos e dos beneficiários; 

 

contribuição (normal ou extraordinária). 

IV – Joias dos participantes-ativos, 

determinadas atuarialmente em face da idade, 

remuneração, tempo de serviço prestado à 

patrocinadora, tempo de vinculação a Previdência 

Social e tempo de afastamento voluntário da SIAS. 

 

Sem correspondência 

Revogado, em razão do fechamento do plano a 

novas adesões. 

V – dotações especiais das patrocinadoras, a 

serem fixadas atuarialmente. 

 
Sem correspondência 

Revogado, porque, atualmente, recursos 

aportados por patrocinadores no Plano decorrem 

de contribuição normal e/ou extraordinária. 

  

VI – receitas da aplicações do patrimônio. IV. resultado do investimento do patrimônio do 

Plano; 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

VII – doações, subvenções, legados e rendas 

extraordinárias não previstas nos itens precedentes. 

 

V. doações, legados e rendas extraordinárias não 

previstas nas alíneas anteriores. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

§ 1º - A contribuição referida no item II não será 

exigida dos participantes-assistidos que não estejam 

recebendo o abono referido nos parágrafos dos artigos 

18 e 20 no item II do artigo 22 e no artigo 24. 

 Sem correspondência 

Revogado, na medida em que não apenas os 

assistidos que recebam o abono especial devem 

concorrer para o custeio do plano, mas toda essa 

população. Além disso, deve-se ter em mente 

que o Plano CLT é um plano maduro, com 

poucos participantes (apenas funcionários da 

SIAS), de modo que a restrição do custeio por 

inviabilizar o Plano. 

 

§ 2º - O valor da joia referida no item IV deste artigo Sem correspondência Revogado, em razão da revogação da joia 



 

poderá ser reduzido mediante a fixação de período de 

carência especial, que o interessado indicará por 

escrito no seu pedido de inscrição para o efeito 

exclusivo de concessão das suplementações referidas 

nas letras b, c, d do item I do artigo 14. 

 

atuarial. 

 

§ 3º - A joia nunca será inferior: 

 

a) no caso dos que vierem a se inscrever ou se 

reinscrever como participantes da SIAS, ao valor 

correspondente a 1% (hum por cento) do salário de 

participação do mês de entrada do requerimento de 

inscrição por mês excedente ao período de franquia de 

1 (um) ano, em que o empregado se tenha conservado 

desligado da SIAS. O período de franquia será contado 

a partir: 

 

1 – do mês que entrar em vigor a presente 

regulamentação para todos os que nessa data tenham 

vínculo empregatício com os patrocinadores; 

 

2 – do mês do início da vigência do 

contrato de trabalho com os patrocinadores para os que 

vierem a ser admitidos em data posterior à vigência 

referida no item 1. 

  

b) No caso dos vierem a se desligar e se 

reinscrever, na vigência deste Regulamento, como 

participantes da SIAS, ao valor correspondente ao 

resultado da multiplicação do valor da contribuição 

mensal, prevista no item I para o mês da entrada do 

requerimento da inscrição, pelo dobro do número de 

meses durante os quais o interessado, apesar de 

Sem correspondência 

Revogado, em razão da revogação da joia 

atuarial. 



 

empregado da patrocinadora, se tenha conservado 

voluntariamente desligado do regime da SIAS, na 

vigência deste Regulamento. 

 

§ 4º - Em qualquer caso, a joia será paga em forma de 

contribuição mensal adicional determinada 

atuarialmente e aprovada em ato regulamentar. 

 

§ 5º - As despesas administrativas não poderão 

ultrapassar o produto da taxa de 15% (quinze por 

cento) sobre os recursos previstos nos itens I a IV 

deste artigo. 

 

 

Art. 23. [...] 

 

Parágrafo único. As contribuições previstas nos 

incisos I, II e III do caput serão fixadas no Plano de 

Custeio, que disporá sobre: 

 

I. as hipóteses e os métodos atuariais 

utilizados para o estabelecimento dos 

custos e do custeio do Plano;  

 

II. a contribuição administrativa a incidir 

sobre o salário de participação e a data 

de início de sua vigência. 

 

O limite de despesas administrativas é matéria 

estranha ao regulamento. Alternativamente, 

optou-se por deixar expresso os parâmetros 

sobre os quais é estabelecido o Plano de Custeio. 

§ 6º - Na contribuição a que se refere o item II, a parte 

relativa à seguridade básica será reduzida de 1/30 (um 

trinta avos) por ano completo de vinculação às 

patrocinadoras computado para a concessão do abono-

especial-de-aposentadoria, até o máximo de 30 (trinta) 

anos. 

 

Sem correspondência 

Revogado, porque a contribuição administrativa 

do assistido é fixada atuarialmente. 

Art. 41 – As contribuições referidas no item I do artigo 

40 serão descontadas ex-officio nas folhas mensais de 

pagamento das patrocinadoras e recolhidas aos cofres 

da SIAS no mesmo prazo previsto para os 

Art. 24. As contribuições dos patrocinadores, 

participantes, assistidos e beneficiários serão 

recolhidas ao Plano no prazo estabelecido no Plano 

de Custeio.  

Art. 24, caput e § 1º: O art. 41 do Texto Vigente 

foi alterado e disciplinado, de forma separada, 

no caput e no § 1º do art. 24. Previu-se que o 

prazo de recolhimento das contribuições será 



 

recolhimentos das contribuições para a Previdência 

Social. 

 

 

 

 

Parágrafo único – O recolhimento das contribuições 

far-se-á com as demais consignações destinadas à 

SIAS, acompanhado da correspondente discriminação. 

 

 

 

§ 1º. As contribuições dos participantes que 

constem da folha de pagamento dos patrocinadores 

serão por estes descontadas e recolhidas ao Plano. 

  

§ 2º. O recolhimento das contribuições previstas no 

parágrafo anterior far-se-á com as demais receitas 

destinadas ao Plano, acompanhada da correspondente 

discriminação. 

 

fixado no Plano de Custeio. Ademais, houve 

melhoria de redação na parte que trata da 

obrigação do patrocinador de reter em folha a 

contribuição dos participantes.  

 

 

Art. 24, § 2º: Melhoria de redação, mantendo-se 

a ideia-núcleo do dispositivo.  

 

 

Sem correspondência 
Art. 25. O benefício de suplementação temporária 

será custeado com as contribuições facultativas do 

participante e eventuais recursos portados de 

EAPC ou EFPC. 

 

O benefício de suplementação temporária foi 

criado a fim de dar destinação aos recursos 

decorrentes de contribuição facultativa e 

portabilidade. 

Art. 42 – Em caso de inobservância, por parte das 

patrocinadoras, do prazo estabelecido no artigo 41, 

pagarão elas à SIAS os juros de um trinta avos por 

cento, por dia de atraso, nos recolhimentos devidos, 

acrescidos da taxa de manutenção referida no artigo 

48. 

 

Art. 26. Em caso de atraso no pagamento das 

contribuições, ao valor devido será acrescido 

correção monetária mensal pela variação do índice 

do Plano, multa moratória de 2% (dois por cento) e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.  

 

Redefinição dos encargos de mora, com o fito de 

maior transparência. 

 

 

Art. 43 – As contribuições referidas no item II do 

artigo 40 serão diretamente recolhidas à SIAS pelo 

participante-assistido, no ato do pagamento da 

suplementação que lhe estiver sendo paga, nos termos 

das letras a a f do item I do artigo 14. 

 

Art. 24. [...] 

 

§ 4º. As contribuições dos assistidos e dos 

beneficiários serão descontadas mensalmente do 

benefício. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

 

 
Art. 24. [...] 

 

Melhoria de redação e fixação mais clara de 

prazo de recolhimento.  



 

Art. 44 – No caso de não terem descontadas do salário 

do participante-ativo a contribuição ou outros 

importâncias consignadas a favor da SIAS, ficará o 

interessado obrigado a recolhê-las diretamente à SIAS, 

no prazo estabelecido no artigo 41. 

 

§ 3º. No caso de não serem descontadas do salário do 

participante as contribuições, deverá o participante, 

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 

referência, recolhê-las diretamente à SIAS, sob pena 

de incorrer em atraso. 

 

Art. 45 – A obrigação de recolhimento direto, de que 

trata o artigo 44, caberá também ao participante-ativo 

que obtiver a manutenção da salário-de-participação 

nos termos do § 7º do art. 15. 

 

 

§ 1º - Na hipótese de perda parcial da remuneração, o 

participante-ativo só fará jus à manutenção do salário-

de-participação, enquanto pagar a contribuição sobre o 

salário reduzido e recolher diretamente à SIAS a 

diferença entre essa contribuição e a que vinha 

pagando antes da redução, bem como a correspondente 

diferença de contribuição da patrocinadora. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2º - Nos casos de perda total da remuneração, o 

participante-ativo só fará jus à manutenção do salário-

de-participação, enquanto recolher diretamente à SIAS 

a contribuição a que estava sujeito na data em que 

deixou de perceber a remuneração, bem como a 

correspondente contribuição da patrocinadora.  

 

Art. 22. O valor da contribuição normal para 

custeio do PPSPS será calculado com base no 

salário de participação. 

 

[...] 

 

II. no caso de participante autopatrocinado: 

 

b) com perda parcial da remuneração, corresponde 

ao somatório do(a): 

 

1. novo salário de participação, calculado na 

forma do inciso I do § 1º do artigo 22; e 

 

2. diferença entre o salário de participação 

observado no mês imediatamente anterior 

ao da referida perda e o novo salário de 

participação. 

 

a) com perda total da remuneração, corresponde ao 

salário de participação do último mês de atividade 

no patrocinador;  

 

[...] 

 

§ 3º. No caso do participante autopatrocinado, o 

Art. 22, caput e II, “b”: melhor explicitação da 

base de cálculo da contribuição do 

autopatrocinado com perda parcial de 

remuneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22, caput e II, “b”: melhor explicitação da 

base de cálculo da contribuição do 

autopatrocinado com perda total de 

remuneração. 

 

 

 



 

valor da contribuição normal abrangerá, além do 

salário de participação, a contribuição 

correspondente a do patrocinador. 

 

Art. 22, § 3º: para maior clareza, separou-se o 

salário de contribuição da parcela 

correspondente à contribuição do patrocinador. 

Ambas devem ser recolhidas pelo 

autopatrocinado. 

  

Art. 46 – Não se verificando o recolhimento direto nos 

casos previstos neste Regulamento, ficará o 

inadimplente sujeito ao juro de 1% (hum por cento) ao 

mês, além da taxa de manutenção a que se refere o 

artigo 48. 

 

Art. 26. Em caso de atraso no pagamento das 

contribuições, ao valor devido será acrescido 

correção monetária mensal pela variação do índice 

do Plano, multa moratória de 2% (dois por cento) e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.  

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo e deixando mais clara  

alíquota do juros de mora e da multa. 

 

 

 

 

 

Parágrafo único – O atraso por 3 (três) meses seguidos 

no pagamento de contribuições, mantidas nos termos 

do artigo 45, importará no cancelamento da 

manutenção do salário-de-participação do interessado, 

se, após notificado, não liquidar o débito em 30 (trinta) 

dias. 

 

Art. 19. Terá a inscrição cancelada o participante 

que: 

 

[...] 

 

III. atrasar o pagamento por 3 (três) meses, 

consecutivos ou alternados, o pagamento de 

qualquer contribuição; 

 

Revogado o parágrafo único do art. 46 do Texto 

Vigente, em razão da previsão de regra geral de 

cancelamento por inadimplemento. 

Sem correspondência Art. 27. As contribuições destinadas a custear os 

benefícios do Plano serão segregadas nos seguintes 

contas: 

 

I. Conta Mutualista, de natureza coletiva, 

a ser contabilizada no âmbito das 

Provisões Matemáticas de Benefícios a 

Conceder e das Provisões Matemáticas 

de Benefícios Concedidos, conforme o 

caso, correspondente aos compromissos 

Criação de contas, sobretudo as individuais, para 

alocar as contribuições, por conta da criação do 

benefício de suplementação temporária. 



 

do Plano relativos aos benefícios, exceto 

do de suplementação temporária; 

 

II. Conta Pessoal de Contribuição, de 

natureza individual, a ser contabilizada 

no âmbito das Provisões Matemáticas de 

Benefícios a Conceder, resultante do 

somatório do saldo das seguintes 

subcontas: 

 

a) Subconta de Contribuição 

Facultativa (SCF); 

 

b) Subconta de Recursos Portados 

de EFPC (SRPF); 

 

c) Subconta de Recursos Portados 

de EAPC (SRPA). 

 

III. Conta Pessoal de Benefício, de natureza 

individual, a ser contabilizada no 

âmbito das Provisões Matemáticas de 

Benefícios Concedidos, resultante da 

reversão do saldo da Conta Pessoal de 

Contribuição do participante. 

 

IV. Conta de Recursos não Resgatados, 

decorrente da reversão dos saldos da 

Conta de Pessoal de Contribuição e da 

Conta Pessoal de Benefício. 

 

§ 1º. As contas mencionadas neste artigo serão 



 

atualizadas com base na rentabilidade líquida 

obtida com a aplicação financeira dos recursos, 

deduzidas as despesas administrativas. 

 

§ 2º. Na inexistência de beneficiários, o saldo das 

contas dos incisos II e III do caput será 

integralmente transferido ao espólio do participante 

falecido e, passado o prazo prescricional para 

reivindicação do numerário por eventuais herdeiros 

legais, revertida para a conta do inciso IV do caput. 

 

§ 3º. Anualmente, os recursos oriundos da Conta de 

Recursos não Resgatados serão transferidos para a 

Conta Mutualista. 

 

CAPÍTULO V 

DA APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

Sem correspondência 

Revogado. 

Art. 47 – O patrimônio relativo ao Plano Básico de 

Benefícios não poderá ter aplicação diversa da 

estabelecida no § 1º deste artigo. 

 

§ 1º - A SIAS aplicará o patrimônio relativo ao Plano 

Básico de Benefícios, conforme diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, bem 

como pelo seu Conselho de Administração, em planos 

que tenham em vista: 

 

I – rentabilidade compatível com os 

imperativos atuariais do plano de custeio; 

 

II – garantia dos investimentos; 

 

III – manutenção do poder aquisitivo dos 

Sem correspondência 

Revogado. Desnecessária a inserção de previsão 

decorrente de lei. 



 

capitais aplicados; 

 

IV – teor social das inversões. 

 

§ 2º - O plano de aplicação desse patrimônio, 

estruturado dentro das técnicas atuariais, integrará o 

plano de custeio do Plano Básico de Benefícios. 

 

Art. 48 – Em toda transação, a prazo, com recursos do 

Plano Básico de Benefícios, entre a SIAS e quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, participante ou não, pela qual a entidade se 

torne a credora de pagamentos exigíveis em datas 

posteriores à da celebração do respectivo contrato, será 

prevista necessária correção para compensar a 

desvalorização da moeda, bem como de taxa de 

manutenção para cobertura de custos administrativos 

da operação.  

 

Parágrafo único – As taxas de manutenção serão 

cobradas nas datas de assinatura dos contratos, se a 

curto prazo, ou parceladamente, nos vencimentos dos 

pagamentos creditados à SIAS pelos contratos a médio 

e a longo prazo, cabendo à análise atuarial determina a 

forma de cobrança mais adequada a cada caso, assim 

com as fórmulas dimensionadas do valor dessas taxas 

em face da avaliação dos custos administrativos, 

depreciação monetária e demais parâmetros 

intervenientes na solvabilidade econômico-financeiro 

da SIAS. 

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 49 – Serão nulos de pleno direito os atos que 

violarem os preceitos deste Capítulo, sujeitos os seus 

autores às sanções estabelecidas em lei. 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 



 

CAPÍTULO VI 

DO REGIME FINANCEIRO 

 

Sem correspondência 

Revogado.  

Art. 50 – O exercício financeiro do Plano Básico de 

Benefícios coincidirá com o ano civil. 

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 51 – A Diretoria Executiva da SIAS submeterá ao 

Conselho de Administração, até 30 de novembro de 

cada exercício, o orçamento-programa do Plano 

Básico de Benefícios para o ano seguinte. 

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 52 – Dentro de 30 (trinta) dias após a sua 

apresentação, o Conselho de Administração discutirá e 

deliberará sobre o orçamento-programa.  

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 53 – Para as realizações cuja execução possa 

exceder um exercício, as despesas previstas serão 

aprovadas, globalmente, consignando-se nos 

orçamentos as respectivas previsões. 

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 54 – Durante o exercício financeiro, por proposta 

da Diretoria Executiva da SIAS, poderão ser 

autorizados pelo Conselho de Administração créditos 

adicionais, desde que os interesses da entidade o 

exijam. 

 

Sem correspondência 

 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 55 – Balancetes serão levantados ao final de cada 

mês. 

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 56 – O balanço geral e os balancetes mensais, 

bem como relatório dos atos e contas da Diretoria 

Executiva, relativos ao Plano Básico de Benefícios, 

instruídos pelos pareceres contábil e atuarial, serão 

Sem correspondência 

 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 



 

submetidos até 28 de fevereiro do exercício seguinte, à 

apreciação do Conselho de Administração, que sobre 

os mesmos deverá deliberar até 31 de março. 

 

 

Art. 57 – A SIAS divulgará entre os participantes, até 

o dia 30 de abril, o balanço geral, a demonstração dos 

resultados do exercício, bem como os pareceres 

contábil e atuarial referidos no artigo 56. 

 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 58 – Além dos fundos especiais e previsões 

previstas na legislação pertinente, o balanço geral e os 

balancetes mensais relativos ao Plano Básico de 

Benefícios consignarão: 

 

I- a reserva matemática de benefícios 

concedidos; 

 

II- a reserva matemática de benefícios a 

conceder; 

 

III- a reserva de contingência ou déficit 

técnico. 

 

§ 1º - Reserva matemática de benefícios concedidos é 

a diferença entre o valor atual dos encargos assumidos 

pela SIAS em relação aos destinatários em gozo de 

rendas iniciadas de aposentadorias ou dimensões 

suplementares e o valor atual das contribuições que 

por eles, ou pelas patrocinadoras, venham a ser 

recolhidas aos cofres da SIAS, para a sustentação dos 

referidos encargos, de acordo com o plano de custeio 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem correspondência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 



 

 

§ 2º - Reserva matemática de benefícios a conceder é a 

diferença entre o valor atual dos encargos a serem 

assumidos pela SIAS em relação aos participantes e 

respectivos beneficiários, que ainda não estejam em 

gozo de rendas iniciadas de aposentadorias ou pensões 

suplementares, e o valor atual das contribuições que 

por eles, ou pelas patrocinadoras, venham a ser 

recolhidas aos cofres da SIAS, para sustentação dos 

referidos encargos, de acordo com o plano de custeio  

vigente.  

 

 § 3º - Reserva de contingência é a diferença entre o 

total dos bens do ativo e o total das obrigações do 

passivo, no caso de ser positiva a essa diferença.  

 

§ 4º - No caso de ser a diferença referida no § 3º 

superior aos 25% (vinte e cinco por cento) da soma 

dos valores das reservas referidas nos parágrafos 1º 2 

º, a reserva de contingência será consignada com o 

valor equivalente ao daquele limite percentual e o 

excesso, sob o título de Reserva de Reajuste de 

Benefícios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem correspondência 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO 

 

Sem correspondência 

 

Revogado. 

Art. 59 – Este Regulamento só poderá alterado por 

deliberação da maioria absoluta dos membros do 

Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, 

em reunião conjunta, sujeita à aprovação da 

PATROCINADORA-INSTITUIDORA e à 

homologação do Ministério da Previdência e 

Assistência Social. 

Art. 80. O Plano poderá ser alterado, a qualquer 

tempo, por deliberação do Conselho Deliberativo da 

entidade, condicionada à chancela da Previc, 

respeitado o direito acumulado dos participantes 

patrocinados, dos participantes remidos e dos 

participantes autopatrocinados e o direito 

adquirido dos assistidos. 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 



 

  

Parágrafo único. Ao participante que tenha 

cumprido os requisitos para concessão de benefício 

de aposentadoria, aplicam-se, quanto a esse aspecto, 

as disposições vigentes na data em que se tornou 

elegível. 

 

Art. 60 – As alterações desse Regulamento não 

poderão: 

 

I – contrariar os objetivos referidos no art. 2º 

do Estatuto da SIAS; 

 

II – reduzir benefícios já iniciados; 

 

III – prejudicar direitos de qualquer natureza 

adquiridos pelos participantes-assistidos e 

beneficiários; 

 

IV – contrariar o Estatuto e as normas da 

SIAS. 

 

Sem correspondência 

 

 

 

 

O inciso I foi incorporado ao art. 1º, § 2º, do 

Texto proposto. 

 

Os incisos II e III foram incorporados no 

parágrafo único do art. 80 do Texto Proposto. 

Sem correspondência CAPÍTULO VI 

DOS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

Seção I – Das disposições comuns 

 

Art. 62. Atendidos os requisitos presentes neste 

Capítulo, o participante poderá optar por um dos 

seguintes institutos previdenciários: 

 

I. benefício proporcional diferido (BPD);  

 

II. portabilidade;  

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. resgate; 

 

IV. autopatrocínio. 

 

Art. 63. Para subsidiar a opção pelos institutos 

previdenciários, a SIAS fornecerá um extrato ao 

participante, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da data do recebimento da comunicação 

de cessação do vínculo empregatício com o 

patrocinador ou da data protocolo do requerimento 

do participante perante a entidade, contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

 

I. em relação ao benefício proporcional 

diferido: 

 

a) condições exigidas para o 

exercício da opção pelo BPD; 

 

b) valor do benefício decorrente 

dessa opção ou de seu montante 

garantidor; 

 

c) condições de cobertura dos 

riscos de invalidez e morte, 

durante a fase de diferimento; 

 

d) critério para custeio das 

despesas administrativas; 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) requisitos de elegibilidade ao 

benefício; e 

 

f) data-base de cálculo do 

benefício, com a indicação do 

critério de sua atualização. 

 

 

II. em relação à portabilidade: 

 

a) condições exigidas para o 

exercício da portabilidade; 

 

b) valor correspondente ao direito 

acumulado no Plano;  

 

c) data-base de cálculo do direito 

acumulado;  

 

d) valor atualizado dos recursos 

portados pelo participante de 

outros planos de previdência 

complementar e a data de sua 

apuração, se for o caso;  

 

e) critério a ser utilizado para 

atualização do valor, objeto da 

portabilidade, até a data de sua 

efetiva transferência; e 

 

f) prazo de transferência dos 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

recursos para o plano de 

benefício receptor. 

 

III. Em relação ao resgate: 

 

a) valor bruto do resgate; 

 

b) valor líquido do resgate, 

deduzidos os tributos devidos; 

 

c) data-base de cálculo;  

 

d) critério utilizado para 

atualização do valor do resgate, 

entre a data-base de cálculo e o 

seu efetivo pagamento; e 

 

e) prazo para recebimento do 

resgate. 

 

IV. Em relação ao autopatrocínio: 

 

a) valor do salário de participação 

e critério de atualização;  

 

b) percentual inicial ou valor 

inicial da contribuição que 

passará a ser da 

responsabilidade do 

participante; e 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) data de elegibilidade aos 

benefícios de renda programada 

previstos neste regulamento. 

 

§ 1º. O participante terá o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data do recebimento do extrato, para 

optar por um dos institutos previdenciários, 

mediante protocolo do Termo de Opção na SIAS. 

 

§ 2º. O participante que não fizer sua opção no 

prazo previsto no parágrafo anterior (data de 

vencimento da opção) terá presumida sua opção 

pelo BPD, desde que atendidas as condições 

previstas na Seção II deste Capítulo. 

 

§ 3º. O prazo para a formalização da opção pelos 

institutos, previsto no § 1º deste artigo, será 

suspenso na hipótese de o participante apresentar, 

durante o referido prazo, questionamento 

formalizado perante a entidade quanto às 

informações constantes do extrato. 

 

§ 4º. A entidade disporá do prazo de 15 (quinze) 

dias úteis para prestar os esclarecimentos a que se 

refere o § 3º deste artigo, findo o qual volta a correr 

o prazo restante de opção pelo participante. 

 

§ 5º. A opção do participante pelo benefício 

proporcional diferido (BPD) não impede a posterior 

opção pelo resgate ou pela portabilidade, 

observadas as condições previstas neste 

regulamento. 

 

§ 6º. Na hipótese do § 2° deste artigo, caso o 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 



 

participante não atenda às condições exigidas para 

se habilitar ao BPD, restará a ele unicamente a 

opção pelo instituto do resgate, na forma da Seção 

IV deste Capítulo. 

 

Art. 64. O participante que tenha preenchido as 

condições de elegibilidade para receber qualquer 

benefício de prestação continuada poderá optar 

pelos institutos da portabilidade ou resgate, desde 

que não esteja em gozo de benefício pelo PPSPS. 

 

Sem correspondência  

Art. 65. O participante poderá optar pelo Benefício 

Proporcional Diferido desde que preencha, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

I. ter cessado o vínculo empregatício com 

o patrocinador; 

 

II. ter cumprido a carência de 3 (três) anos 

de inscrição no Plano; 

 

III. não estar em gozo de benefício; e 

 

IV. não ter optado pela portabilidade ou 

pelo resgate. 

 

§ 1º. O participante que optar pelo BPD passa a ser 

denominado participante remido. 

 

§ 2º. A opção, expressa ou presumida, pelo BPD 

implica a suspensão do pagamento das 

contribuições do participante remido para custeio 
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previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dos benefícios programados.  

 

§ 3º. O participante remido poderá optar pela 

manutenção das contribuições para cobertura dos 

benefícios de risco.  

 

§ 4º. A opção pelo BPD implicará, a partir da data 

do requerimento, na obrigação de pagamento da 

contribuição administrativa.  

 

Art. 66. Os participantes, desde que preenchidos os 

requisitos de elegibilidade para os benefícios plenos, 

farão jus aos benefícios proporcionalizados 

elencados no artigo 31, I, “a”, “b”, “d”, “f”, “h” e 

II, “a”, “c” e “e”. 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

Sem correspondência Seção III - Da Portabilidade 

 

Subseção I - Do Plano PPSPS como Plano Receptor 

 

Art. 67. O PPSPS poderá receber recursos portados 

de outras entidades de previdência complementar 

ou de sociedade seguradora autorizada a operar 

plano de benefícios de caráter previdenciário, desde 

que observado o disposto neste regulamento e na 

legislação aplicável. 

 

Parágrafo único. Os recursos portados para o 

PPSPS serão mantidos em separado das demais 

contribuições e alocados em uma das seguintes 

contas:  

 

I. Subconta de Recursos Portados de 

EAPC (SRPA), se oriundos de entidade 
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aberta de previdência complementar 

(EAPC) ou sociedade seguradora; 

 

II. Subconta de Recursos Portados de 

EFPC (SRPF), se oriundos de entidade 

fechada de previdência complementar 

(EFPC). 

 

Art. 68. Os saldos da SRPA e SRPF serão 

atualizados mensalmente pela rentabilidade obtida 

pelos recursos garantidores dessas contas, 

deduzidas as despesas administrativas. 

 

Art. 69. Os saldos da SRPA e SRPF compõem a 

base de cálculo do benefício de suplementação 

temporária. 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

Sem correspondência Subseção II - Do Plano PPSPS como Plano 

Originário 

 

Art. 70. O participante poderá portar o montante 

correspondente ao seu direito acumulado para 

outra entidade de previdência complementar ou 

sociedade seguradora autorizada a operar planos 

de benefícios de previdência complementar, desde 

que preencha, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

 

I. ter cessado o vínculo empregatício com 

o patrocinador; 

 

II. não estar em gozo de benefício; 
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III. não ter optado pelo resgate; e 

 

IV. ter cumprido a carência de 6 (seis)  

meses de inscrição no Plano, contada: 

 

a) no caso de participante 

patrocinado, na data da cessão 

do contrato de trabalho com o 

patrocinador ou na data da 

perda da condição de dirigente; 

 

b) no caso de participante 

autopatrocinado ou remido, na 

data da opção pela 

portabilidade. 

  

§ 1º. Para fins de portabilidade, o direito 

acumulado corresponde ao valor devido em caso de 

resgate, apurado na data da cessação das 

contribuições para Plano ou, na hipótese de opção 

pela portabilidade após opção pelo BPD, na data do 

requerimento na entidade. 

 

§ 2º. A carência prevista no caput não se aplica no 

caso de portabilidade de recursos recebidos de 

outros planos, abertos ou fechados, de previdência 

complementar. 

 

§ 3º. O direito acumulado será atualizado 

mensalmente pelo mesmo índice de correção 

monetária aplicável ao resgate até a data da efetiva 

transferência dos recursos ao plano receptor. 
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§ 4º. Após o recebimento do Termo de Opção de 

que trata o § 1º do art. 63, a SIAS elaborará o 

Termo de Portabilidade e o encaminhará, prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, à entidade que administra o 

plano de benefícios receptor, com as seguintes 

informações: 

 

I. a identificação do participante e sua 

anuência quanto às informações 

constantes do Termo de Portabilidade;  

 

II. a identificação do PPSPS e da SIAS, 

com a assinatura do seu representante 

legal;  

 

III. a identificação do plano de benefícios 

receptor e da entidade que o 

administra;  

 

IV. o valor a ser portado, a data da 

referência e a forma da sua atualização 

até a data da efetiva transferência dos 

recursos;  

 

V. a data-limite para a transferência dos 

recursos para o plano de benefícios 

receptor;  

 

VI. a indicação da conta corrente titulada 

pela entidade que administra o plano de 

benefícios receptor, na qual os recursos 

deverão ser creditados. 
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§ 5º. É dever do participante prestar, por ocasião do 

protocolo do Termo de Opção, as informações 

mencionadas nos incisos III e VI. 

 

§ 6º. A transferência do direito acumulado dar-se-á 

em moeda corrente nacional, até o 5º (quinto) dia 

útil do mês subsequente à data do protocolo do 

Termo de Portabilidade na entidade receptora. 

 

§ 7º. É vedado que os recursos financeiros relativos 

à portabilidade transitem pelos participantes do 

PPSPS sob qualquer forma. 

 

§ 8º. A portabilidade exercida na forma desta 

subseção implica a portabilidade de eventuais 

recursos portados anteriormente para este Plano. 

 

§ 9º. A opção pela portabilidade é direito 

inalienável do participante e será exercida em 

caráter irrevogável e irretratável, cessando, com a 

transferência da totalidade dos recursos financeiros 

para a entidade receptora, todo e qualquer direito 

previsto neste Plano relativo ao participante e seus 

beneficiários. 

 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

Sem correspondência Seção IV - Do Resgate 

 

Art. 71. O participante poderá resgatar a reserva 

de poupança, desde que preencha, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

I. ter cessado o vínculo empregatício com 

o patrocinador; 
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II. não estar em gozo de benefício; e 

 

III. não ter optado pela portabilidade. 

 

§ 1º. Reserva de poupança é o somatório das 

importâncias recolhidas pelo participante ao Plano 

a título de contribuições, atualizadas pela variação 

mensal do índice do Plano entre a data do 

recolhimento e a data do pagamento.  

 

§ 2º. Do valor a ser resgatado serão descontadas, em 

valor atualizado: 

 

I. despesas administrativas; 

 

II. parcelas da contribuição mensal do 

participante destinada ao custeio dos 

benefícios de risco; 

 

III. contribuições para o PPSPS 

inadimplidas; e 

 

IV. débitos com a SIAS. 

 

§ 3.º A opção pelo resgate da reserva de poupança 

implica o resgate ou a portabilidade, a escolha do 

participante, dos recursos oriundos de EAPC ou 

EFPC portados para o PPSPS, observada a vedação 

do § 7º. 

 

§ 4º. O valor do resgate será pago em parcela única 

ou, a critério do participante, em até 12 (doze) 
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parcelas mensais, iguais e consecutivas, atualizadas 

na forma do § 1º. 

 

§ 5º. O pagamento da parcela única ou da primeira 

parcela mensal será efetuado no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados da data de protocolo do 

Termo de Opção na SIAS.  

 

§ 6º. É facultado o resgate de valores portados para 

o PPSPS, oriundos de plano de previdência 

complementar administrado EAPC ou sociedade 

seguradora, acumulados na respectiva SRPA.  

 

§ 7º. É vedado o resgate de valores portados para o 

PPSPS, oriundos de plano de previdência 

complementar administrado por EFPC, 

acumulados na SRPF. 

 

§ 8º. O exercício do resgate implica a cessação dos 

compromissos do PPSPS em relação ao participante 

e seus beneficiários, exceto quanto às prestações 

vincendas no caso de opção pelo pagamento 

parcelado. 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 

n. 16/2005 e da Instrução SPC n. 9/2006. 

Sem correspondência Seção V – Do Autopatrocínio 

 

Art. 72. Em caso de perda parcial ou total da 

remuneração, o participante poderá optar pelo 

autopatrocínio, mantendo o valor de sua 

contribuição e assumindo a contribuição do 

patrocinador relativamente à parcela perdida, com 

o objetivo de assegurar a percepção dos benefícios 

nos níveis correspondentes àquela remuneração. 

 

 

Inserção da disciplina dos institutos 

previdenciários, nos termos da Resolução CGPC 
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§ 1º. Para efetivação da opção pelo autopatrocínio, 

o participante deverá recolher à Entidade, até o dia 

10 (dez) do mês subsequente ao da referida opção, 

todas as contribuições em atraso desde o mês da 

perda da remuneração. 

 

§ 2º. Considera-se como data de início do 

autopatrocínio o dia imediatamente posterior ao da 

perda total ou parcial da remuneração.  

 

§ 3º. A opção pelo autopatrocínio não impede a 

posterior opção pelos institutos do BPD, do resgate 

ou da portabilidade, observadas as disposições 

contidas neste regulamento aplicáveis a cada 

instituto. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Revogado. 

Sem correspondência Art. 73. Para os participantes que possuem recursos 

na Conta Pessoal de Contribuição ou na Conta 

Pessoal de Benefícios, a entidade fornecerá 

anualmente um extrato discriminando os valores 

nelas creditado ou debitado no período. 

 

Criação da obrigação de fornecimento de extrato 

para valores aportados via contribuição 

facultativa ou portabilidade. 

Sem correspondência Art. 74. É dever dos participantes, dos assistidos e 

dos beneficiários assinar os formulários e fornecer 

os dados e documentos periodicamente solicitados 

pela entidade para fins de recadastramento. 

 

Parágrafo único. A inércia do participante, 

assistido ou beneficiário poderá resultar na 

suspensão do benefício até o atendimento da 

Criação da previsão regulamentar da obrigação 

de recadastramento, sob pena de, no caso de 

assistido, suspensão dos pagamentos. 



 

solicitação, salvo se a impossibilidade de obtenção 

dos documentos não se der por ação ou omissão do 

solicitado. 

 

Sem correspondência Art. 75. O benefício devido ao participante,  

assistido ou beneficiário absolutamente incapaz 

será pago ao seu representante legal. 

 

Parágrafo único. O pagamento do benefício ao 

representante legal do participante, assistido ou 

beneficiário implica quitação. 

 

Criação de dispositivo acerca do pagamento 

feito a beneficiário absolutamente incapaz. 

Sem correspondência Art. 76. Verificado erro no pagamento de benefício, 

a entidade fará a revisão e retificação do valor, 

pagando ou reavendo o que lhe couber, incluindo a 

correção monetária. 

 

Parágrafo único. No caso de pagamento a maior de 

benefício de prestação continuada, a entidade 

poderá reter uma parcela das prestações 

subsequentes, limitada a 30% (trinta por cento) do 

valor líquido recebido por mês, até a completa 

compensação. 

 

Previsão de compensação de benefício pago a 

maior. 

Sem correspondência Art. 77. Os débitos dos participantes, assistidos ou 

beneficiários perante a SIAS poderão ser 

compensados com a reserva de poupança, no 

momento do resgate ou da portabilidade, ou com os 

benefícios. 

 

Parágrafo único. No caso de compensação com 

benefício de prestação continuada, aplica-se o limite 

mensal de retenção previsto no parágrafo único do 

Previsão de compensação de débitos com a 

SIAS. 



 

artigo anterior. 

 

Art. 61 – O direito às prestações previstas neste 

Regulamento 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 

menor, incapazes e ausentes na forma da lei. 

 

Art. 78.  Sem prejuízo do benefício, prescreve em 5 

(cinco) anos o direito às prestações não pagas nem 

reclamadas na época própria,  a contar da data em 

que forem devidas, resguardados os direitos, dos 

incapazes e dos ausentes, na forma do Código Civil. 

 

Parágrafo único. Os valores correspondentes às 

prestações prescritas reverterão em proveito do 

Plano. 

 

Explicitação, em regulamento, das regras legais 

de prescrição e de suspensão do prazo 

prescricional. 

Art. 62 – Sem prejuízo da apresentação de documentos 

hábeis comprobatórios das condições exigidas para a 

continuidade das prestações previstas neste 

Regulamento, a SIAS manterá serviços de inspeção 

destinados a investigar a preservação de tais 

condições. 

 

Sem correspondência 

Revogado. Há casos específicos em regulamento 

em que a SIAS poderá realizar essa verificação 

direta. 

 

 

Art. 63 – Ressalvados os casos de morte, detenção ou 

reclusão, o participante-ativo que tiver cancelada a sua 

inscrição no Plano Básico de Benefícios, após a 

rescisão do vínculo funcional com a patrocinadora, 

fará jus à reserva de poupança que lhe será paga em 

parcelas monetariamente corrigidas, na forma e nos 

prazos a serem definidos em ato regulamentar. 

 

 

 

 

§ 1º – O valor da reserva de poupança equivalerá a 

Seção IV - Do Resgate 

 

Art. 71. O participante poderá resgatar a reserva 

de poupança, desde que preencha, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

IV. ter cessado o vínculo empregatício com 

o patrocinador; 

 

V. não estar em gozo de benefício; e 

 

VI. não ter optado pela portabilidade. 

 

§ 1º. Reserva de poupança é o somatório das 

 

 

Art. 71, caput: Melhoria de redação das regras 

de “resgate” do regulamento vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

soma das importâncias recolhidas pelo participante aos 

cofres da entidade a título de joia ou de contribuições 

mensais mencionadas no plano de custeio, entre as 

datas dos respectivos recolhimentos e a data de 

rescisão do vínculo funcional entre o participante e a 

patrocinadora.  

 

 

importâncias recolhidas pelo participante ao Plano 

a título de contribuições, atualizadas pela variação 

mensal do índice do Plano entre a data do 

recolhimento e a data do pagamento.  

 

 

§ 2º. Do valor a ser resgatado serão descontadas, em 

valor atualizado: 

 

V. despesas administrativas; 

 

VI. parcelas da contribuição mensal do 

participante destinada ao custeio dos 

benefícios de risco; 

 

VII. contribuições para o PPSPS 

inadimplidas; e 

 

VIII. débitos com a SIAS. 

 

§ 3.º A opção pelo resgate da reserva de poupança 

implica o resgate ou a portabilidade, a escolha do 

participante, dos recursos oriundos de EAPC ou 

EFPC portados para o PPSPS, observada a vedação 

do § 7º. 

 

§ 4º. O valor do resgate será pago em parcela única 

ou, a critério do participante, em até 12 (doze) 

parcelas mensais, iguais e consecutivas, atualizadas 

na forma do § 1º. 

 

§ 5º. O pagamento da parcela única ou da primeira 

parcela mensal será efetuado no prazo de até 30 

Art. 71, § 1º: Melhoria de redação do conceito 

de reserva de poupança. 

 

 

 

 

Art. 71, § 2º: Previsão de compensação de 

débitos do participante no momento do resgate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71, § 3º: Regras novas, decorrentes da 

criação do instituto do resgate. 

 

 

 

 

Art. 71, § 4º: Regras novas, decorrentes da 

criação do instituto do resgate. 

 

 

 

Art. 71, § 5º: Regras novas, decorrentes da 

criação do instituto do resgate. 



 

(trinta) dias, contados da data de protocolo do 

Termo de Opção na SIAS.  

 

§ 6º. É facultado o resgate de valores portados para 

o PPSPS, oriundos de plano de previdência 

complementar administrado EAPC ou sociedade 

seguradora, acumulados na respectiva SRPA.  

 

§ 7º. É vedado o resgate de valores portados para o 

PPSPS, oriundos de plano de previdência 

complementar administrado por EFPC, 

acumulados na SRPF. 

 

§ 8º. O exercício do resgate implica a cessação dos 

compromissos do PPSPS em relação ao participante 

e seus beneficiários, exceto quanto às prestações 

vincendas no caso de opção pelo pagamento 

parcelado. 
 

 

 

 

Art. 71, § 6º: Regras novas, decorrentes da 

criação do instituto do resgate. 

 

 

 

Art. 71, § 7º: Regras novas, decorrentes da 

criação do instituto do resgate. 

 

 

 

Art. 71, § 8º: Regras novas, decorrentes da 

criação do instituto do resgate. 

 

 

§ 2º – Não serão computadas, no cálculo da reserva de 

poupança, as contribuições pagas pelo participante em 

substituição às da patrocinadora, nos casos de 

manutenção salarial previstos neste Regulamento. 

 

Sem correspondência 

Revogado, pois as contribuições recolhidas a 

esse título pelo participante são resgatáveis. 

§ 3º – Será suspenso o pagamento das parcelas não 

vencidas da reserva de poupança, a partir do momento 

em que o participante se vincular funcionalmente a 

qualquer patrocinadora. 

 

Sem correspondência 

Embora não haja artigo correspondente, a 

mesma interpretação é extraída do art. 10, I, do 

Texto Proposto. 

Art. 64 – Mediante o recolhimento, aos cofres da 

SIAS, de fundos especiais, determinados atuarialmente 

para cada caso, os empregados de qualquer das 

patrocinadoras que se encontrem em gozo de 

Sem correspondência 

Revogado, pois, no Texto Proposto, há regras 

que delineiam a o salário de participação e o 

salário real de benefício de autopatrocinado 

(caso de participantes que, após entrarem em 



 

aposentadoria por invalidez ou em auxílio-doença 

concedido pela Previdência Social, poderão ser 

inscritos na SIAS, de acordo com as condições deste 

Regulamento, desde que requeiram no prazo de 90 

(noventa) dias subsequentes ao da inscrição da referida 

entidade como patrocinadora da SIAS. 

 

Parágrafo único – Para efeito do cálculo do salário-

real-de-benefício referido no § 1º do Art. 15, o salário-

de-participação do inscrito na forma deste artigo, 

referente a qualquer mês em que tenha gozado o 

auxílio-doença anteriormente à data de sua inscrição, 

será igual ao salário-de-participação que lhe 

corresponderia se retornasse à atividade no referido 

mês. 

 

gozo de auxílio-doença perante o RGPS, optam 

por ingressar no Plano). 

 

No caso de pessoa em gozo de aposentadoria por 

invalidez, não seria possível o seu ingresso 

como participante do Plano, porquanto ela não 

mais possui vínculo de emprego com o 

patrocinador. 

Art. 65- As prestações asseguradas, por força deste 

Regulamento, serão reajustadas na época e na mesma 

proporção em que forem reajustados os benefícios da 

Previdência Social. 

 

Art. 37. Os benefícios de prestação continuada 

serão reajustados no mês de janeiro de cada ano, 

pela variação do índice do Plano, ocorrida no 

menor período entre: 

 

I. a data de início do benefício (DIB) e o 

mês imediatamente anterior ao do 

reajuste; ou 

 

II. o mês da aplicação do último reajuste e 

o mês imediatamente anterior ao do 

novo reajuste. 

 

Modificação das regras de reajuste dos 

benefícios, com vistas a dar maior transparência 

e segurança. 

Art. 66 – Respeitados os imperativos atuariais dos 

planos de custeio e de aplicação do patrimônio, 

previstos neste Regulamento, bem como os limites 

orçamentários estabelecidos no § 5º do art. 40 para as 

despesas administrativas, a PATROCINADORA-

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 



 

INSTITUIDORA poderá estabelecer convênio ou 

contratos com instituições especializadas para a 

prestação de serviços técnicos para julgar necessários, 

em apoio à administração, acompanhamento e 

fiscalização do Plano Básico de Benefícios. 

 

Parágrafo único – A retribuição dos serviços 

prestados, na forma dos convênios ou contratos 

referidos neste artigo, será deduzida dos recolhimentos 

devidos pela PATROCINADORA-INSTITUIDORA à 

SIAS, nos termos do item III do art. 40. 

 

Art. 67 – Para os efeitos deste Regulamento, no caso 

do participante mencionado no § 1º do artigo 11, o 

período de manutenção da inscrição será computado 

como tempo de vinculação funcional à patrocinadora. 

 

Sem correspondência 

 

Revogado. O participante fundador 

autopatrocinado não poderá substituir a regra de 

carência pela de manutenção ininterrupta (ficta) 

de vínculo com o patrocinador. 

Art. 68 – Para efeitos deste Regulamento, no caso do 

participante mencionado no § 7º do art. 15, a 

referência a qualquer aposentadoria ou auxílio-doença 

concedido pela Previdência Social será entendida 

como se fossem tais prestações calculadas na base de 

um salário-de-benefício igual à média dos salários-de-

contribuição para a Previdência Social, referente aos 

12 (doze) últimos meses anteriores ao da perda parcial 

ou total da remuneração, automaticamente atualizados 

nas épocas e proporções em que forem concedidos os 

reajustes gerais dos salários dos empregados das 

patrocinadoras. 

 

Art. 32. [...] 

 

§ 5º. Para o participante autopatrocinado, 

considera-se salário real de benefício a média 

aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) 

maiores salários de participação anteriores à opção 

pelo autopatrocínio, atualizadas pelos fatores de 

correção monetária do RGPS. 

 

Alteração do conceito de salário real de 

benefício do autopatrocinado, harmonizando-o 

com o das demais categorias de participantes. 

Art. 69 – As importâncias não recebidas em vida pelo 

participante-assistido, relativas às prestações vencidas 

e não prescritas, serão pagas aos beneficiários inscritos 

Art. 39. As prestações de benefício não recebidas 

em vida pelo participante ou pelo assistido serão 

pagas, em partes iguais, aos beneficiários 

Inserção de regra implícita ao texto vigente, 

acerca da destinação de prestação de benefício 

não recebidas em vida. Assim, a reversão do 



 

ou habilitados à suplementação de pensão, qualquer 

que seja o seu valor e na proporção das respectivas 

cotas, revertendo essas importâncias à SIAS, no caso 

de não haver beneficiários. 

 

previdenciários em gozo de pensão por morte pelo 

RGPS. 

 

Parágrafo único. Na inexistência de beneficiários 

previdenciários, o valor será integralmente 

transferido ao espólio do participante ou do 

assistido e, passado o prazo prescricional para 

reivindicação do numerário por eventuais herdeiros 

legais, revertido para o Plano. 

 

saldo de prestações de benefício à entidade é 

residual. 

Art. 70 – Ao participante-assistido, optando do regime 

da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966, que tenha 

rescindido o vínculo empregatício com a 

patrocinadora, pela entrada em aposentadoria, será 

facultado recolher aos cofres da SIAS, total ou 

parcialmente, o saldo de sua conta do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), liberado na 

época do afastamento da atividade, caso em que o 

mencionado recolhimento será convertido em 

acréscimo de suplementação da aposentadoria do 

interessado, a ele ficando incorporado para todos os 

efeitos deste Regulamento. 

 

Parágrafo único – O acréscimo da suplementação 

referida neste artigo será calculado atuarialmente em 

face das condições biométricas e salariais do 

interessado e seus beneficiários. 

 

Sem correspondência 

 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 

Art. 71 – O participante que se tenha inscrito, depois 

de aposentado pelo INPS, terá direito às 

suplementações estatuárias ao preencher os requisitos 

deste Regulamento e após o afastamento definitivo da 

atividade.  

 

Art. 41. A suplementação de aposentadoria por idade 

poderá ser requerida, sob a forma de renda mensal, 

pelo participante que cumulativamente: 

 

[...] 

 

Art. 71, caput, do Texto Vigente: A cessão de 

vínculo empregatício com o patrocinador está 

prevista, no Texto Proposto, nos benefícios em 

que eu for aplicável. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

Art. 42. A suplementação de aposentadoria por tempo 

de contribuição poderá ser requerida, sob a forma de 

renda mensal, pelo participante que cumulativamente: 

 

[...] 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

 

Art. 44. A suplementação da aposentadoria por 

invalidez poderá ser requerida, sob a forma de renda 

mensal, pelo participante que cumulativamente: 

 

[...] 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

Art. 45. A suplementação da aposentadoria especial 

poderá ser requerida, sob a forma de renda mensal, 

pelo participante que cumulativamente: 

 

[...] 

 

II. tenha cessado o vínculo empregatício ou 

equivalente com o patrocinador; e 

 

 

Art. 32. [...]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1º - O valor da suplementação referida no caput 

deste artigo será igual à diferença entre o salário-real-

de-benefício definido no § 1º do art. 15 e o valor 

hipotético da aposentadoria mais benéfica a que faria 

jus o participante, caso de aposentasse pela 

Previdência Social na data do seu afastamento 

definitivo da atividade. 

 

 

§ 6º. Para o participante que se inscrever no PPSPS 

após estar aposentado pelo RGPS, o valor da 

suplementação consistirá na diferença entre o salário 

real de benefício definido no § 1º e o valor hipotético 

da aposentadoria que o participante faria jus caso se 

aposentasse pelo RGPS na data da cessação do 

vínculo empregatício ou equivalente com o 

patrocinador. 

 

Melhoria de redação, mantendo-se a ideia-

núcleo do dispositivo.  

 

§ 2º – Ao participante inscrito na forma deste artigo, 

serão concedidas as suplementações de aposentadoria 

por invalidez ou de auxílio-doença nas condições 

previstas no § único do art. 17 e no parágrafo único do 

art. 25, independentemente da concessão dos 

benefícios correspondentes pela Previdência Social. 

 
Sem correspondência 

 

Revogado. Um dos requisitos para a concessão 

de suplementação de aposentadoria por invalidez 

e suplementação de auxílio-doença é o 

recebimento do respectivo benefício perante o 

RGPS. É, consoante cediço, o segurado que 

receba aposentadoria (por idade, por tempo de 

contribuição ou especial) perante o RGPS e 

volte a trabalhar, embora tenha de recolher a 

correspondente contribuição social 

previdenciária, somente faz jus a dois benefícios 

(salário-família e salário-maternidade) e um 

serviço (habilitação e reabilitação profissional). 

 

Art. 72 – Para os efeitos de concessão de prestações 

previstas neste Regulamento, a referência a quaisquer 

aposentadorias ou auxílio-doença concedidas pela 

previdência oficial será entendida como se fossem 

esses benefícios calculados sem levar em conta 

eventuais remunerações do participante originárias de 

fontes pagadoras não incluídas entre as patrocinadoras. 

 

 

Sem correspondência 

 

Embora não haja um artigo semelhante no texto 

proposto, chega-se a mesma solução, pela 

interpretação sistemática deste. 

 

O valor da suplementação consiste na diferença 

do salário real de benefício (SRB) e o salário de 

benefício (SB), conforme previsto no art. 32, 

caput. 

 

O conceito de SRB, previsto no art. 32, § 1º, 

remete ao conceito de salário de participação 



 

(SP), fixada art. 22, § 1º, I.  

 

O conceito de SP se restringe à remuneração 

paga pelo patrocinador.  

 

Logo, outras eventuais fontes de renda do 

participante, auferida pelo trabalho, não serão 

consideradas no cálculo da suplementação. 

 

Art. 73 – Para o participante que, na data de sua 

inscrição, esteja temporariamente afastado dos quadros 

funcionais da patrocinadora, sem ônus para essa 

última, o salário-de-participação será igual ao que lhe 

corresponderia no mês de inscrição, de acordo com o § 

2º do art. 15, se reassumisse nesse mês funções na 

patrocinadora. 

 

Sem correspondência 

Revogado. Essa regra está abrangida no 

regramento do Texto Proposto, quando trata do 

salário de participação do autopatrocinado. 

Art. 74 – Para os fundadores poderá admitida a 

redução dos 03 (três) anos de carência, para concessão 

de aposentadoria, mediante o recolhimento, aos cofres 

da SIAS, dos respectivos fundos a serem atuarialmente 

determinados em cada caso. 

 

Sem correspondência 

Revogado. Não se admite redução de carência. 

Os participantes fundadores já gozam de uma 

vantagem, consistente na substituição do prazo 

de carência pelo vínculo ininterrupto com o 

patrocinador. 

Art. 75 – Os empregados das patrocinadoras que 

aderirem ao Plano Básico de Benefícios estarão 

optando, automaticamente, no ato da inscrição, pelos 

benefícios previstos neste Regulamento e pelos 

serviços que forem transferidos à SIAS, pelas 

patrocinadoras, e renunciando a benefícios e serviços 

similares que lhe sejam assegurados por força de 

regimentos ou quaisquer outros atos das 

patrocinadoras ou instituições por estas mantidas ou 

contratadas. 

Sem correspondência 

Revogado, por ser matéria estranha ao 

regulamento. 



 

Art. 76 – Este regulamento, denominado Regulamento 

002 do Plano Básico de Benefícios, substitui, a partir 

da data de sua aprovação pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social, o Regulamento do 

Plano Básico de Benefícios até então vigente, 

assegurados todos os direitos adquiridos por força do 

Regulamento anterior, aos que, até a véspera da 

referida data, já fossem participantes da SIAS, desde 

que não interrompam, por qualquer momento, sua 

inscrição como participante da SIAS. 

 

Art. 79. O Plano está fechado a novas adesões. 

 

 

 

Art. 80. O Plano poderá ser alterado, a qualquer 

tempo, por deliberação do Conselho Deliberativo da 

entidade, condicionada à chancela da Previc, 

respeitado o direito acumulado dos participantes 

patrocinados, dos participantes remidos e dos 

participantes autopatrocinados e o direito 

adquirido dos assistidos. 

 

Parágrafo único. Ao participante que tenha 

cumprido os requisitos para concessão de benefício 

de aposentadoria, aplicam-se, quanto a esse aspecto, 

as disposições vigentes na data em que se tornou 

elegível. 

 

Art. 81. Os casos omissos deste regulamento serão 

decididos pelo Conselho Deliberativo da entidade, 

observada a legislação vigente. 

 

Art. 82.  Este regulamento e suas alterações 

entrarão em vigor na data da publicação da licença 

pela Previc. 

 

Art. 79: Inserção de regra nova, relativa ao 

fechamento do Plano, medida recomendável por 

se tratar de um plano maduro. 

 

Art. 80, caput e parágrafo único: São 

desdobramentos da regra art. 76 do Texto 

Vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 81: Criação de regra nova, respaldada na lei. 

 

 

 

Art. 82: É um desdobramento do art. 76 do 

Texto Vigente. 

 


