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

TEXTO ORIGINAL TEXTO APROVADO – RECOD 02/2022 JUSTIFICATIVA 

Art. 7º. Os recursos garantidores dos planos de 
benefícios administrados pela SIAS não poderão 
ter aplicação diversa da estabelecida no 
parágrafo 1º deste artigo.  
 
§ 1º – A SIAS aplicará os recursos garantidores 
dos planos de benefícios por ela administrados, 
conforme diretrizes que forem estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, bem como 
pelo seu Conselho Deliberativo, devendo: 

Art. 7º. Os recursos garantidores dos planos de 
benefícios administrados pela SIAS e do plano 
de gestão administrativa, não poderão ter 
aplicação diversa da estabelecida no parágrafo 
1º deste artigo. 
 
§ 1º. A SIAS aplicará os recursos garantidores 
dos planos de benefícios por ela administrados, 
conforme diretrizes que forem estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, bem como 
pelo seu Conselho Deliberativo, devendo: 

Art. 7º: inclusão do plano de gestão 
administrativa no dispositivo, haja vista que os 
recursos do PGA também fazem parte da 
política de investimentos da entidade.  
 
§1º: exclusão do termo “de benefícios”, para 
que a redação trata dos planos em caráter 
geral, ou seja, abrangendo os planos de 
benefícios e o PGA.  

Art. 18. (...) 
 
§ 1º – O membro do Conselho Deliberativo 
poderá permanecer em pleno exercício do 
cargo até a posse de seu sucessor eleito ou 
indicado, que deverá ocorrer no prazo máximo 
de até 120 (cento e vinte) dias, após o fim do 
mandato, respeitadas as demais disposições do 
Regulamento Eleitoral. 

Art. 18. (...) 
 
§ 1º. O membro do Conselho Deliberativo 
poderá permanecer em pleno exercício do 
cargo até a posse de seu sucessor eleito ou 
indicado, que deverá ocorrer no prazo máximo 
de até 120 (cento e vinte) dias, após o fim do 
mandato, respeitadas as demais disposições do 
Regulamento Eleitoral e do Regimento Interno 
da SIAS. 

Art. 18, § 1º: inclusão do Regimento Interno, 
haja vista que o citado normativo também traz 
regras atinentes ao funcionamento do 
Conselho Deliberativo.  

Art. 19. (...) 
 
§ 2º – As reuniões serão instaladas:  
 

I – em primeira convocação, com quórum 
mínimo de 6 (seis) membros;  

Art. 19. (...) 
 
§ 2º. As reuniões serão instaladas: 

I  – em primeira convocação, com quórum 
mínimo de 6 (seis) membros; 
II – em segunda convocação, decorridos 

Art. 19, § 2º, inciso III: correção de erro 
material, visto que o início da reunião 
mediante terceira convocação deverá ocorrer 
30 (trinta) minutos após a segunda 
convocação, e não após a primeira.  
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II – em segunda convocação, decorridos 30 
(trinta) minutos da primeira convocação, 
com quórum mínimo de 5 (cinco) 
membros.  
 
III – em terceira convocação, decorridos 30 
(trinta) minutos da primeira convocação, 
com quórum mínimo de 4 (quatro) 
membros. 

30 (trinta) minutos da primeira 
convocação, com quórum mínimo de 5 
(cinco) membros. 
III – em terceira convocação, decorridos 
30 (trinta) minutos da primeira segunda 
convocação, com quórum mínimo de 4 
(quatro) membros. 

 

Art. 20. (...) 
 
XVII – remuneração dos membros da Diretoria 
Executiva; 

Art. 20. (...) 
 
XVII – remuneração dos membros da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

Art. 20, inciso XVII: estabelecimento da 
competência do Conselho Deliberativo para 
decidir sobre a remuneração dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, em consonância com a 
proposta de alteração do art. 32 do Estatuto.  

Art. 30. (...) 
 

§ 1º – Os membros dos Conselhos tomarão 
posse em reunião extraordinária do órgão que 
se realizará imediatamente após a respectiva 
designação ou eleição, mediante termo lavrado 
em livro próprio.  
 
§ 2º – Os membros dos Conselhos somente 
perderão o mandato em virtude de renúncia, de 
condenação judicial transitada em julgado ou 
processo administrativo disciplinar. 

Art. 30. (...) 
 
§ 1º. Os membros dos Conselhos tomarão posse 
em reunião extraordinária do respectivo órgão, 
que se realizará imediatamente após a 
respectiva designação ou eleição, mediante 
termo lavrado em livro próprio. 
§ 2º. Os membros dos Conselhos somente 
perderão o mandato em virtude de renúncia, de 
condenação judicial transitada em julgado ou 
em processo administrativo disciplinar. 

§ 1º do art. 30: correção gramatical, a fim de 
conferir maior clareza e coesão ao texto.  
 
§ 2º do art. 30: correção gramatical e ajuste 
quanto a remoção da expressão “somente”, 
haja vista que existem outras hipóteses de 
perda de mandato previstas no próprio 
Estatuto, a exemplo do disposto no § 3º do 
mesmo art. 30.  

Art. 32 – Os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal não serão remunerados 
pela SIAS. 

Art. 31 32. Os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal não serão poderão ser 
remunerados pela SIAS, observado o disposto 

Art. 32: alteração do dispositivo para permitir 
a possibilidade de fixação de remuneração 
para os membros dos Conselhos Deliberativos 



 

 Rua do Carmo, 11 - 6º andar        Tel.: (21) 2505.0050 
 Centro – CEP 20011-020         Fax: (21) 2505.0060 
 R i o  d e  J a n e i r o  –  R J        www.s ias .org .br  

no artigo 20, inciso XVII, deste Estatuto.   
 

e Fiscal, em consonância a proposta de 
alteração do inciso XVII do art. 20, acima 
justificada.  

Art. 35. (...) 
 
§ 1º - Observado o disposto no artigo 36 deste 
Estatuto, os diretores serão escolhidos 
mediante processo seletivo com divulgação e 
transparência, a ser conduzido sob a orientação 
e supervisão do Conselho Deliberativo, na 
forma do Regimento Interno, exigida 
qualificação técnica compatível com o cargo. 
 
§ 5º – Os mandados dos membros da Diretoria 
Executiva poderão ser prorrogados pelo 
Conselho Deliberativo até a posse dos seus 
sucessores, a qual deverá ocorrer no prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias 
subsequentes ao do término dos mandatos 
extintos. 

Art. 35. (...) 
 
§ 1º. Observado o disposto no artigo 36 deste 
Estatuto, ressalvada a hipótese de recondução, 
os diretores serão escolhidos mediante 
processo seletivo com divulgação e 
transparência, a ser conduzido sob a orientação 
e supervisão do Conselho Deliberativo, na 
forma do Regimento Interno, exigida 
qualificação técnica compatível com o cargo.  
 
§ 5º. Os mandatos membros da Diretoria 
Executiva poderão ser prorrogados pelo 
Conselho Deliberativo permanecer nos cargos 
até a posse dos seus sucessores, a qual deverá 
ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
dias subsequentes ao término dos mandatos 
extintos findos. 

Art. 35, § 1º: inclusão de ressalva quanto à 
hipótese de recondução, no que tange ao 
processo seletivo para escolha dos membros 
da Diretoria Executiva.  
Considerando que a Resolução n. 35/2019 
confere às EFPC o dever de estabelecer o 
regramento do processo seletivo em questão, 
bem como em prestígio aos princípios da 
economia e da eficiência, propõe-se a ressalva 
em comento com vistas a evitar 
procedimentos e custos desnecessários à 
entidade, caso o Conselho Deliberativo decida 
pela recondução do membro da Diretoria 
Executiva e este preencha todos os requisitos 
legais para investidura no cargo.  
 
§ 5º: alterações promovidas em atendimento 
às exigências do órgão fiscalizador (Previc), 
tendo em vista não se tratar de hipótese de 
prorrogação de mandato.  

Art. 36. (...) 
 
V – possuir certificado emitido por instituição 
certificadora reconhecida pela Previc;  
 
Parágrafo único. O Diretor-Presidente deverá 
ser participante ou assistido da SIAS e estar 

Art. 36. (...) 
 
V – possuir certificado emitido por instituição 
certificadora reconhecida pela Previc pelo órgão 
fiscalizador e regulador das entidades fechadas 
de previdência complementar; 
(...) 

Inciso V do art. 36: substituição do nome 
“Previc” pela expressão órgão fiscalizador e 
regulador das entidades fechadas de 
previdência complementar, a fim de evitar a 
caducidade do texto na hipotética situação de 
alteração do nome conferido ao órgão 
fiscalizador das EFPC. 
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vinculado à Patrocinadora-Instituidora, por 
tempo superior a 2 (dois) anos, na condição de 
servidor público efetivo cedido ou inativo, 
vedado o exercício simultâneo de atividade 
nesta. 

 
Parágrafo único§ 1º.  O Diretor-Presidente 
deverá ser participante ou assistido da SIAS e 
estar vinculado à Patrocinadora-Instituidora, 
por tempo superior a 2 (dois) anos, na condição 
de servidor público efetivo, cedido ou inativo, 
vedado o exercício simultâneo de atividade 
nesta. 
 
§2º. O Diretor Administrativo e Financeiro 
deverá possuir, previamente à investidura no 
cargo, certificação específica para profissionais 
de investimentos e experiência mínima de 3 
(três) anos na área de investimentos, observado 
o disposto na legislação vigente. 

 
§ 1º do art. 36: renumerado em virtude da 
inserção do § 2º. 
 
§ 2º do art. 36: inserido com vistas a 
reproduzir no Estatuto Social as exigências 
previstas na legislação de regência para o 
Administrador Estatutário Tecnicamente 
Qualificado (AETQ) que, no caso da SIAS, é o 
Diretor Administrativo e Financeiro, conforme 
determinação do Conselho Deliberativo e 
previsão do Regimento Interno.  

Art. 40. (...) 
 
III – planos de custeio e de aplicação dos 
recursos garantidores dos planos de benefícios 
administrados pela SIAS; 

Art. 40. (...) 
 
III – planos de custeio e de aplicação dos 
recursos garantidores dos planos de benefícios 
administrados pela SIAS, bem como do plano de 
gestão administrativa; 
 

Art. 40, inciso III: inclusão do PGA no 
dispositivo que impõe à Diretoria Executiva a 
obrigação de apresentar ao Conselho 
Deliberativo as políticas de investimento dos 
planos administrados pela SIAS.  

Art. 44.  Compete ao Diretor Administrativo e 
Financeiro a gestão, o planejamento e a 
responsabilidade pela execução das atividades 
da SIAS nas áreas de pessoal e encargos, de 
material, de serviços gerais, de informática, 
contábeis, financeiras e de investimentos, em 
conformidade com o disposto no Regimento 
Interno da SIAS aprovado pelo Conselho 

Art. 43 44. Compete ao Diretor Administrativo e 
Financeiro a gestão, o planejamento e a 
responsabilidade pela execução das atividades 
da SIAS nas áreas de pessoal e encargos, de 
material, de serviços gerais, de informática, 
contábeis, financeiras e de investimentos, em 
conformidade com o disposto no Regimento 
Interno da SIAS, aprovado pelo Conselho 

Art. 44, caput: correção gramatical para a 
inserção de vírgula no campo destacado em 
azul.  
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Deliberativo. Deliberativo. 
Art. 50 – Nos 12 (doze) meses seguintes ao 
término do exercício do cargo, o ex-diretor 
estará impedido de prestar, direta ou 
indiretamente, independentemente da forma 
ou natureza do contrato, qualquer tipo de 
serviço às empresas do sistema financeiro que 
impliquem a utilização das informações a que 
teve acesso em decorrência do cargo exercido, 
sob pena de responsabilidade civil e penal.  

§ 1º – Durante o impedimento, o ex-diretor que 
não tiver sido destituído ou que pedir 
afastamento poderá prestar serviço à Entidade, 
mediante remuneração equivalente à do cargo 
de direção que exerceu.  

§ 2º – Incorre na prática de advocacia 
administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o 
ex-diretor que violar o impedimento previsto 
neste artigo, exceto se retornar ao exercício do 
cargo que ocupava junto ao Patrocinador ou ao 
Instituidor, anteriormente à indicação para a 
respectiva Diretoria Executiva, ou se for 
nomeado para exercício em qualquer órgão da 
Administração Pública. 

Art. 50. Nos 12 (doze) meses seguintes ao 
término do exercício do cargo O ex-diretor 
estará impedido de prestar, direta ou 
indiretamente, independentemente da forma 
ou natureza do contrato, qualquer tipo de 
serviço às empresas do sistema financeiro que 
implique a utilização das informações sigilosas 
ou de fatos relevantes, a que teve acesso em 
decorrência do cargo exercido, sob pena de 
responsabilidade civil e penal cuja repercussão 
econômica ou financeira seja capaz de 
comprometer a segurança econômico-
financeira, a rentabilidade, a solvência ou a 
liquidez do plano de benefícios administrado 
pela entidade, nos termos da Lei Complementar 
nº 108, de 29 de maio de 2001. 

Parágrafo único. A análise da existência ou não 
de impedimento do ex-diretor de que trata o 
caput caberá ao Conselho Deliberativo da 
entidade. 
 
§ 1º – Durante o impedimento, o ex-diretor que 
não tiver sido destituído ou que pedir 
afastamento poderá prestar serviço à Entidade, 
mediante remuneração equivalente à do cargo 
de direção que exerceu.  

§ 2º – Incorre na prática de advocacia 
administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o 

Art. 50: alteração promovida em atendimento 
às exigências do órgão fiscalizador (Previc), a 
fim de compatibilizar o texto do dispositivo 
com o art. 5º-A da Resolução CNPC nº 
49/2021, que alterou a Resolução CNPC nº 
35/2019.  
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ex-diretor que violar o impedimento previsto 
neste artigo, exceto se retornar ao exercício do 
cargo que ocupava junto ao Patrocinador ou ao 
Instituidor, anteriormente à indicação para a 
respectiva Diretoria Executiva, ou se for 
nomeado para exercício em qualquer órgão da 
Administração Pública. 

Art. 61. Os Patrocinadores e Instituidores 
aprovarão os respectivos Regulamentos dos 
Planos de Benefícios de natureza previdenciária, 
bem como os Planos de Custeio. 

Art. 5761. Os patrocinadores e instituidores 
aprovarão os respectivos Regulamentos dos 
Planos de Benefícios de natureza previdenciária, 
bem como as alterações ao presente Estatuto. 
os Planos de Custeio. 

Art. 61, caput: parametrização do Estatuto 
com a legislação de regência, prevendo a 
necessidade de aprovação dos patrocinadores 
e instituidores para fins de alterações 
estatutárias, dispensando-se, outrossim, a 
aprovação dos planos de custeio, competência 
esta que pertence ao Conselho Deliberativo da 
SIAS.   

 


