
Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

RREVCOM
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2701, 10° andar - Sao Paulo/SP - 01401-000 (11)3150-1907

Prezados Senhores,

1 CapacitacaoTecnica

Fator: Experiencia da Entidade

a) Informar a Rentabilidade obtida nos investimentos nos ultimos 5 anos da EFPC:

Rentabilidade a.aAno

49,88 %

Media: 9,976% a.a. (aritmetica)

Pontuagao

.com.br/doGflov
Paging 1 de 10

A SP-PREVCOM divulga as informagdes elencadas neste item, assim coma a composi$ao da carteira de investimentos, 
alocagao, classificagao por seguimento de aplicagdo, no Relatdrio Anual de Informagdes. Os relatdrios dos ultimos 
cinco anos estdo disponiveis em: https://www.prevcom.com.br7P/RelatorioAnual

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatdrio e seus anexos inteirando- 
nos de todas as condi^oes para a elabora$ao da presente proposta.

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo Ne 001/2022

Pontuagao referente a Taxa Acumulada da rentabilidade obtida 
nos ultimos cinco anos

PROPOSTA TECNICA
PROCESSO SELETIVO N9 001/2022

A FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-PREVCOM, Entidade 
Fechada de Previdencia Complementar, domiciliada na cidade de Sao Paulo, no estado de Sao Paulo, a 
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2.701 -Jardim Paulista, vem, por meio desta, apresentar proposta para 
atuar como gestora do Plano de Beneficios dos servidores publicos efetivos do Municipio de Palmital / SP, 
por meio do piano de beneficios multipatrocinado PREVCOM MULTI (CNPB n9 2018.0018-92), na forma 
que segue.

D

Ate 10,00%________
De 10,01% a 15,00% 
De 15,01% a 20,00% 
De 20,01% a 25,00% 
Acima de 25,01%

9,31% 
8,84% 
12,70% 
10,05% 
8,98%

10
20
30
40
50

2021
2020
2019
2018 
2017

Taxa Acumulada 
no Perfodo % a.a.

inChecker.jsf. Utilize o codigo'Documento assinado com certificado digital. Verificagao em https //www p
ZL4P-BQGA-D51K-51V9

com.br/doGflov
https://www.prevcom.com.br7P/RelatorioAnual


Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

PREVCOM
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Pontuagao

Fator: Governanga
Pontuagao

2

Pontua^ao

2

A SP-PREVCOM esta em fase de estrutura^ao de sua Auditoria Interna.

c) Apresente a qualificagao e experiencia da Diretoria Executiva:

https.//w Pagsna 2 de 10

b) Informar existencia de auditoria interna instituida pelo conselho 
deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internes 
da EFPC. Comprovar a existencia pelo instrumento de instituigao. Se 
comprovar pontua 02 pontos, se nao comprovar nao 
pontua. 

i) Comites Gestores de pianos (um Comite Gestor por piano de beneficios, com membros 
indicados pelos respectivos patrocinadores);

ii) Conselho Consultive (membros indicados por cada Comite Gestor).
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b) Ativo Total da EFPC (em milhbes) em 31/12/2021: R$ 2,234

Ativo (recursos administrados)

Ate 100 milhbes de reais
De 100 milhbes e um centavo a 500 milhbes de reais
De 500 milhbes e um centavo a 2 bilhbes de reais
De 02 bilhbes e um centavo a 15 bilhbes de reais
Acima de 15 bilhbes e um centavo de reais

c) Quantitative de participantes da EFPC em 31/12/2021: 36.856

N9 de Participantes Ativos

Ate 1.000
De 1.001 a 2.500

De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000

De 15.001 a 30.000

Acima de 30.001

Documento assinado com certificado digital. Verificagao em
ZL4P-BQGA-D51K-51V9

a) Informar existencia de outras instancias de governanga, de carater 
consultivo ou deliberativo e nao obrigatorio, autorizadas pela Resolugao 
CNPC 35/2019. (Comprovar pelo instrumento de instituigao e ou 
formagao). Se comprovar pontua 02 pontos, se nao comprovar nao 
pontua.
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PREVCOM
Av. Brigadeiro Lui's Antonio, 2701, 10° andar- Sao Paulo/SP- 01401-000 (11) 3150-1907

Cargo/Fun^ao

Carlos Henrique Flory - AETQ Ciencias Economicas

Karina Damiao Hirano Direito10 anos

Karina Mardon Spechoto Leite Direito9 anos

Comunicagao Social10 anos

Francislene Nascimento Letras e Finan^as6 anos

Pontua^ao

14 anos

Pontua?ao

e) Informar os anos de experiencia da EFPC: 10 anos e 3 meses

Ur/docflow/digitalSignCI'jigilal.coi ligo:

Patricia Sales de Oliveira 
Costa

Membro da Diretoria 
Executiva 
(Nome)

A Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM teve seu 
Estatuto Social aprovado e sua autoriza^ao de funcionamento concedida pela Superintendencia 
Nacional de Previdencia Complementar - Previc em 23/03/2012, para atuar como gestora do 
regime de previdencia complementar dos servidores publicos do Estado de Sao Paulo, de acordo 
com a Lei n- 14.653, de 22 de dezembro de 2011, que institui o regime de previdencia 
complementar no ambito do Estado de Sao Paulo, fixou o limite maximo para a concessao de 
aposentadorias e pensoes de que trata o artigo 40 da Constitui^ao Federal, e autorizou a cria^ao 
da Entidade.

Forma^ao 
Academics

d) Experiencia da Diretoria Executiva_________________________________
Anos de atua^ao em Previdencia Complementar 
(comprovar com mini curriculo e ou documentos 
oficiais)

Membro 1
Membro 2
Membro 3
Membro 4
Membro 5
Membro 6
Media de anos

0 a 5 anos____________
5 anos 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos 1 dia a 20 anos 
Acima de 20 anos e 1 dia

Diretor-Presidente
Diretora 

Administrativa 
Diretora de 
Seguridade 
Diretora de 

Relacionamento 
Institucional 
Diretora de 

Invesstimentos

35 anos
10 anos
9 anos
10 anos
6 anos

Tempo de 
Experiencia em 

Previdencia 
Complementar 

(anos)
35 anos

5
10
15
20
25

No compute geral sera considerada a pontuagao 
media
dos membros_____________________________

Anos de experiencia comprovada (individual para cada membro e
 media)

Documento assinado com certificado digital. Verificacao em 
ZL4P-BQGA-D51K-51V9



Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

PREVCOM
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2701, 10° andar-Sao Paulo/SP - 01401-000 (11)3150-1907

Pontua^ao

2 Condicoes Econdmicas da Proposta

a) Taxa de carregamento: 4,00%

Taxa de carregamento

b) Taxa de administragao: 1,00%

Taxa de administragao

'.prevcomdigital.com.br/docflow/dlgitalSignCheckei.jsl. Utilize o codigo:
Paging 4 de 10Documento assmado com certificado digital Verifica?ao em I 
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Portanto, ha pouco mais de 10 anos a Entidade administra pianos de beneficios destinados 
exclusivamente aos servidores publicos.
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f) Experiencia da EFPC
Anos de experiencia comprovada

0 a 5 anos____________
5 anos 1 dia a 10 anos
10 anos e 1 dia a 15 anos
15 anos 1 dia a 20 anos 
Acima de 20 anos e 1 dia

De 7,01% a 9%
De 5,01% a 7%
De 3,01% a 5%

De 1,01% a 3%
De 0,5% a 1,00%
De 0,00% a 0,49%

De 0,81% a 1%
De 0,61% a 0,80%
De 0,41% a 0,60%
De 0,21% a 0,40%
De 0,00% a 0,20%

15
20
25

5
10
15
20
25

Pontuagao
~0

5
10
15
20

2.1. Informar a forma de custeio para a administratjao do piano por meio de taxas de administra^ao 
e/ou de carregamento, sendo a primeira cobrada dos participantes na forma de percentual sobre as 
contribuigbes vertidas ao piano. Os valores apresentados nesta proposta devem ser expresses em 
percentual, com duas casas decimais.

Pontuagao
0
5
10

c) Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em rela^ao 
ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021:1,15%
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PREVCOM
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2701, 10° andar-Sao Paulo/SP - 01401-000 (11) 3150-1907

Despesas Administrativas/Ativo

Despesas Administrativas/Receita

12)-

em que:

a) Valor Aporte Anual: valor pago anualmente pelo PATROCINADOR a SP-PREVCOM;

UJ

Conforme Con ven io de Adesao e Termo de Compromisso a ser celebrado entre o Municipio 

de Palmital e a SP-PREVCOM, compete ao Patrocinodor realizar o pogamento de aporte 

anual para custeio administrativo do piano.

b) Numero minimo de participantes: quantidode de participantes do PLANO, observado o numero 
minimo necessdrio estipulado pela SP-PREVCOM com base em estudos tecnicos (atualmente, 1.000 
participantes);

g.

42

1

Para a adesao ao piano de beneficios multipatrocinado PREVCOM MULTI, o valor do aporte 

anual para o Municipio de Palmital e de e de R$ 17.820,00 (Dezessete Mil e Oitocentos e 

Vinte Reais). Este valor sera revisado anualmente, com tendencia a redugao, na medida em 

que houver adesdes e contribuigdes dos participantes do Municipio de Palmital, devendo ser 

observado a seguinte formula:

d) Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em rela^ao 

ao numero participante/assistidos em 31/12/2021: R$ 919,31

Acima de 1,00%
De 0,99% a 0,70%
De 0,69% a 0,50%
Abaixo de 0,49%

f) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a titulo de 

antecipa^ao de contribui^oes futuras pelo Patrocinador:

Acima de 1,5% 
De 1% a 1,49%— 

De 0,50% a 0,99% 
De 0,20% a 0,49% 
Men or que 0,19%

_______________ Despesas Administrativas/Participante
Acima de R$ 2.500____________________________________
De 2.000 a 2.499_____________________________________
De 1.500 a 1.999_____________________________________
De 1.000 a 1.499_____________________________________
Menor que 1.000_____________________________________

e) Informar o percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em 

relagao as receitas administrativas acumuladas em 2021: 0,74%

Pontua^ao
0
5
10
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20

Pontuagao
0
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Pontuagao
0
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custo per capita da SP-PREVCOMC *

c) Custo per capita da SP-PREVCOM: custo real mensol por participante. calculado com base no 
ZL4P-BQGA-D51K-51V9 ’   ' ‘ Pagina

Valor Aporte Anualg = (numero minimo de participantes13 * 
taxas para custeio das despesas administrativasd



Fundapao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

RREVCOM
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2701, 10° andar-Sao Paulo/SP - 01401-000 (11)3150-1907

orgamento da Funda$ao para o ano vigente (Janeiro a dezembro);

Necessidade

3. Plano de Beneffcios

Fator: Suporte para a Implanta^ao do Plano

Pagma 6 de 10

A SP-PREVCOM possui estrategias de divulgagao e o desenvolvimento de materials e canais 
de comunicagao personalizados, de a cardo com o perfil e as caracteristicas do publico-alvo. 
Entre os materials de divulgagao destacam-se osfolhetos, cartilhas, cartazes, banners, kit do 
participante, videos e e-mails informativos, alem do site e do aplicativo movel.

a) Informar os canais e recursos ofertados para a implanta^ao do piano e para o 
atingimento do publico-alvo. Listar os canais de comunicagao e atendimento dos 
participantes:

Os plantoes e palestras de prospec^ao de participantes, para apresenta^ao do piano e 
esclarecimento de duvidas, saofeitos por agentes capacitados e especializados.

Os participantes e potenciais participantes do piano terao ocesso aos workshops e palestras 
do Conta Comigo, o Programa de Educagao Financeira e Previdencidria da SP-PREVCOM, 
realizados por profissionais especializados na area. Atualmente, devido a pandemia de 
COVID-19, estas agdes estao sendo realizodas de forma virtual.

No primeiro ano de adesao, o valor do aporte anual sera calculado pro rata, contado a partir do 
mes subsequente a data de aprovapao do Convenio de Adesao pela Superintendencia Nacional de 
Previdencia Complementar - PREVIC, devendo ser pago em parcela unica ate o dia 10 (dez) 
daquele mes. Nos anos seguintes o aporte anual deverd ser pago ate o 30? (trigesimo) dia do mes 
de abril.

0 valor do aporte anual sera devido enquanto as taxas de carregamento e de administragao 
descontadas forem insuficientes para cobertura das despesas do piano.

O referido publico tambem tern acesso a urn site com noticias eferramentas uteis para ajudar 
na realizagao de escolhas financeiras adequadas, planejamento da aposentadoria e 
acompanhamento da evolugao do patrimdnio previdencidrio.

Documento assmado com certificado digital. Veriticagao em: https.A'www.prevcomdigital.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o cddigo: 
ZL4P-BQGA-D51K-51V9
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d) Taxas para custeio das despesas administrativas: valor contribuido pelos participantes inscritos no 
ano anterior e pelo PATROCINADOR, referente a taxa de administra$ao e taxa de carregamento 
estabelecidas no Plano de Custeio Anual.

http://www.prevcomdigital.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf
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Canais de comunicaQao e atendimento

Telefone

Correio Eletronico

Chat Virtual

Site

WhatsApp

Ouvidoria

Aplicativo Move!

Boletins Eletronicos

Materials personalizados

Site, app e boletim

Videos

Cartazes e banners
Kit do Participante

Pontua^ao

o

Pagina 7 de 10

Folhetos 
e cartilha

Materiais infonnativos (folhetos, cartilha. cartazes, 
banners, videos e kit do participante)

o
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c •

Quantidade de Recursos Ofertados para implanta^ao do piano 

(Identidade Visual, Plataforma Digital, Material impresso, 

treinamentos palestras, canal de suporte, equipe dedicada etc._________
Nenhum 
De la 5 
Acima de 5

■o

zwp'b^G^DSIK^51vg1 cerl'ficacio digi,al- Verificagao em https://www.prevcomdigital.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o eddigo:

[
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Pontuagao

Live do Conta Comigo

"^1

£

Pagma 8 de 10

Os participantes e potenciois participantes do piano terdo acesso aos workshops e palestras do 
Conta Comigo, o Programa de Educagao Financeira e Previdencidria da SP-PREVCOM, realizados 
por profissionais especializados na area. Atualmente, devido a pandemia de COVID-19, estas agdes 
estao sendo realizadas de forma virtual.

Documento assmado com certificado digital. Veritlca^ao em: nttps://www.prevcomdigilai.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf . Utilize o codigo: 
ZL4P-BQGA-D5IK-51V9
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e fazer o 
inheiro render!

X )OSI Anflrade Ki

Numero de Canais de Comunicagao e atendimento dos participantes

Nenhum
De 1 a 2
Acima de 2

0
5
10

Thais Camargo

X Thais Caniargo

e 
potencializar 
o dinheiro 
poupado!

Ph.D Reinaldo Domingos

|r -

b) Plano de Educa?ao Previdenciaria: Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execu^ao 
desse piano. Listar as a?6es de educa?ao financeira e previdenciaria, os canais e aqdes em curso na 
EFPC;

d I
Stephanie Giusti... Rubia Freitas

X Sfephame Giusn - 0S-. X Rubia Freitas

O referido publico tambem tern acesso a urn site com noticias e ferramentas uteis para ajudar na 
realizagao de escolhas financeiras adequadas, planejamento da aposentadoria e 
acompanhamento da evolugao do pat ri mon io previdenciaria

(https://www.contacomigo.prevcom.com.br).

■v" E-
X Fabiana jSliana BarBSka

http://www.prevcomdigilai.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf
https://www.contacomigo.prevcom.com.br


Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

PREVCOM
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2701, 10° andar - Sao Paulo/SP - 01401-000 (11)3150-1907

PontuagaoPlano de Educa^ao Previdenciaria

Nao continuos (ex: cartilhas, cursos e palestras esporadicas) 5

Com duracao continuada (ex: consultorias ou ciclos programados de 
educagao)

10

Fator: Benefi'cios de Risco

a) Informar os benefi'cios de Risco oferecidos pelo Plano;

Quantidade de benefi'cios de risco oferecidos ao participante: 2 (dois)b)

Numero de beneficios de risco (nao programado) Pontuagao

Nenhum beneficio 0

De 1 a 2 benefi'cios 5

Mais de 2 beneficios 10

£

v.prevcomdigital.com.br/docflow/dlgitalSignChecker.jsf. Utilize o cddigo:
Pagina 9 de ID

O Plano PREVCOM MULTI oferece os beneficios de Risco por Morte ou Invalidez, ambos contratados 
individualmente a criteria de cada participante, de acordo com seu perfil e suas necessidades.

Documento assmado com certificado digital. Verificagao em: https 
Zl4P-BQGA-D51 K-51V9
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______ Plano de Educagao Previdenciaria: canais e recursos
Palestras on-line_____________________________________
Wod<shops_on-line___________________________________
Site dedicado (contacomigo.prevcom.com.br)______________
Ferramentas (simulagdes, planilha pessoal, testes, entre outros) 
Videos educativos

contacomigo.prevcom.com.br
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DADOS DA PROPONENTE:

NOME:

CNPJ N°: 15.401.381/0001-98

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2.701 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP

TELEFONES: 11 3150-1906/1907

E-MAIL: contato@prevcom.com.br

A presente proposta tecnica e valida por 90 (noventa) dias.

Sao Paulo, 15 de julho de 2022.

Pagma 10 de 10

VALIDADE DA 
PROPOSTA:

ENDEREQO
COMPLETO:

Documento assinado coni certificado digital. Verificagao em: https://www.prevcomdigital.com.br/docflow/digitalSignChecker.jst. Utilize o codigo: 
ZL4P-BQGA-D51K-51V9

Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM

KARINA DAMIAO HIRANO 
Diretora Administrativa 

SP-PREVCOM
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0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2022 e(sao):

• Karina Damiao Hirano - 18/07/2022 11:04:55 (Certificado Digital)

Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o 
enderego https://www.prevcomdigital.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsfe utilize o codigo abaixo 
para verificar se este documento e valido.

ICP
Brasil

Codigo de verificapao: 8IKW-DVCH-KKBE-UKH2
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DECLARAQAO

Sao Paulo, 15 de julho de 2022.

iker.jsf. Utilize o codigo.
Pagina 1 de 1

2. Que as informa^oes comprobatorias dos itens declarados na Proposta Tecnica 
podem ser acessadas no site www.prevcom.com.br, podendo esta entidade 
enviar qualquer documentapao comprobatoria adicional no formato preferido pela 
municipalidade mediante simples requisipao.

A FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO - 
SP-PREVCOM, Entidade Fechada de Previdencia Complementar, domiciliada na cidade 
de Sao Paulo, no estado de Sao Paulo, a Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2.701 - 
Jardim Paulista, DECLARA, para os fins de cumprimento do item 5.4.2 do EDITAL n°001/ 
2022, que promove o Municipio de Palmital-PR:

KARINA DAMIAO HIRANO
Diretora Administrativa

SP-PREVCOM
3
O

1. Que a SP-PREVCOM esta devidamente autorizada a funcionar pela 
Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - PREVIC e apresenta- 
se em condipao normal de funcionamento no ultimo boletim CadPrevic, condigao 
dispensada as Entidades que apresentaram todos os relatorios obrigatdrios a 
Previc: https://www.qov.br/economia/pt-br/orqaos/entidades-
vinculadas/autarquias/previc/acesso-a-informacao/dados-abertos/cadastro-de- 
entidades-e-planos-cadprevic/2022

Documento assmado com certificado digital. VerilicaQao em: https //www.prevcomdigital.com.br/fjocflow/digilalStgnCI 
8IKW-DVCH-KKBE-UKH2

http://www.prevcom.com.br
https://www.qov.br/economia/pt-br/orqaos/entidades-
file:////www.prevcomdigital.com.br/fjocflow/digilalStgnCI


0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2022 e(sao):

• Karina Damiao Hirano - 18/07/2022 11:03:51 (Certificado Digital)

ICP 
Brasil

Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o 
enderego https://www.prevcomdigital.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsfe utilize o codigo abaixo 
para verificar se este documento e valido.

Codigo de verificagao: IU3C-WYGT-GRWZ-YMNS 
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A FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO 
- SP-PREVCOM, Entidade Fechada de Previdencia Complementar, domiciliada na cidade 
de Sao Paulo, no estado de Sao Paulo, a Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2.701 - Jardim 
Paulista, interessada em participar no Processo de Sele^ao - Edital n° 001/2022 - aberto pelo 
Municipio de PALM1TAL/PR, venho apresentar a documcnta^ao exigida polo edital 
supracitado e DECLARAR, sob as penas da lei, que esta Entidade:

a. Tern ciencia e cumpre plenamente os requisitos de habilita^ao e que sua proposta 
atende as exigencias do edital;

b. Encontra-se em situa^ao regular perante o Ministerio do Trabalho, no que se refere a 
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui?ao Federal;

c. Ate a presente data, nao possui fatos impeditivos para sua habilita^ao no presente 
processo de sele^ao e que nao pesa contra si declara^ao de inidoneidade expedida por 
Orgao da Administra^ao Publica de qualquer esfera de Governo, nem esta sob 
interven^ao ou liquida^ao extrajudicial, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrencias posteriores;

d. Nao tern, em sua diretoria, incluindo responsaveis pela gestao da EFPC, conjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau, 
inclusive, relacionados aos dirigcntes dos orgaos contratantes, assim como de agcntes 
membros da Comissao Especial de Sele^ao;

e. consegue comprovar as informa^oes apresentada na proposta tecnica, a qualquer 
tempo, quando solicitado pelo Municipio de PALMITAL, por meio dos documentos 
indicados na "Tabcla Critcrios de Auxilio aos Elites Fedcrativos", constantc do Guia 
da Previdencia Complementar para Elites Federativos - 5aEdi(;ao.
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REGULAMENTO DO
PM\NO DE BENEFICIOS PREVCOM MULTI

Paragrafo unico: Sera observada a legislagao editada 
pelo Patrocinador naquilo que nao colidir com a legis- 
lagao que rege o Regime de Previdencia Complemen- 
tar e com este Regulamento.

Artigo 2°. Para os fins deste Regulamento, as expres- 
soes, palavras, abreviagoes ou siglas a seguir indicadas 
deverao ser grafadas com a primeira letra maiuscula e 
correspondem aos seguintes significados:

II. AUTORIDADE COMPETENTE: orgao publico 
competente para fiscalizar as entidades fechadas 
de previdencia complementar.

III. BENEFICIO DE RISCO: beneficio cujo fato gerador 
decorre de morte ou invalidez.

IV. BENEFICIO PLENO: beneficio integral devido 
ao Participante que cumprir cumulativamente 
as condigoes de elegibilidade previstas 
neste Regulamento.

V. COMPROMISSO ESPECIAL: compromisso derivado 
do custeio de deficits e outras finalidades nao 
incluidas na contribuigao normal.

VIII. CONVENIO DE ADESAO: instrumento pelo 
qual se formaliza a condigao de Patrocinador do 
PREVCOM MULTI, no qua! sao pactuados os direitos 
e obrigagbes do aderente em relagao ao Plano.

X. JOIA: contribuigao atuarialmente calculada, 
que podera ser cobrada do Participante caso 
venha a optar por aderir as condigbes do Plano ou 
inscrever Beneficiario que provoque desequilibrio 
no Plano de Beneficios.

VI. CONTA INDIVIDUAL: conta individualmente 
mantida no Plano para cada Participante, onde 
serao alocadas as cotas, indispensaveis a formagao 
da reserva garantidora dos beneficios previstos 
neste Regulamento.

IX. COTA: unidade de capital representativa do 
patrimbnio do PREVCOM MULTI, calculada 
mensalmente com base na valorizacjao patrimonial.

Artigo 1°. Este Regulamento disciplina o piano de 
beneficios de natureza previdenciaria complemen
tar denominado PREVCOM MULTI, na modalidade de 
contribuigao definida, e estabelece normas, pressu- 
postos e requisites que regulam os direitos e as obri- 
gagbes dele derivadas.

I. PREVCOM: Fundagao de Previdencia 
Complementar do Estado de Sao Paulo, entidade 
fechada de previdencia complementar operadora 
do PREVCOM MULTI.

XL PERIODO DE DIFERIMENTO: periodo 
compreendido entre o inicio do pagamento das 
contribuigbes pelo Participante para composigao 
das suas cotas e a concessao do beneficio 
complementar previsto neste Regulamento.

VII. CONTRIBUIQAO DEFINIDA: modalidade do 
PREVCOM MULTI cujos beneficios programados 
tern seu valor ajustado ao saldo de cotas mantido 
em favor do Participante, inclusive na fase de 
percepgao de beneficios, considerando o resultado 
liquido de sua aplicagao, os valores aportados e os 
beneficios pagos.

XII. PLANO ANUAL DE CUSTEIO: documento 
elaborado por Atuario, aprovado pelo Conselho 
Deliberative da Prevcom e pelo Patrocinador, 
que observara premissas, regimes financeiros e 
metodos de financiamento previstos na legislagao, 
e que designa o nivel e o fluxo de contribuigbes 
necessarias ao financiamento dos beneficios 
previstos neste Regulamento a fim de manter o 
equilibrio e a solvencia do Plano.

CAPITULO II
DAS DEFINIQOES

CAPlTULO I 
OBJETIVO

PREVCOM
MULTI



Secjao I: Patrocinador

Segao II: Participantes

I - Participantes Ativos;

II - Participantes Ativos Facultativos;

III - Participantes Ativos Anteriores;

IV - Autopatrocinados;

V - Optantes;

VI - Assistidos.

XVII. RGPS: Regime Geral de Previdencia Social.

XVIII. RPPS: Regime Proprio de Previdencia Social.

Artigo 3°. Sao membros do PREVCOM MULTI:

I. o Patrocinador;

II. os Participantes;

III. os Beneficiarios.
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XXL UMP: Unidade Monetaria do Plano, conforme 
artigo 17 deste Regulamento.

XX. TETO DO RGPS: limite maximo estabelecido 
para os beneficios do Regime Geral de Previdencia 
Social e adotado por aquele Regime para as rendas 
mensais dos beneficios de presta^ao continuada.

XIX. TERMO DE OP£AO: instrumento pelo qual 
o Participante do PREVCOM MULTI formabza 
expressamente a opgao por qualquer dos institutes 
obrigatorios previstos neste Regulamento.

XVI. RENDA MENSAL: beneficio mensalmente devido 
ao Assistido do PREVCOM MULTI, em prestagoes 
sucessivas, calculadas financeiramente ou nao, consi- 
derando um certo prazo de manutengao do beneficio.

XIII. PLANO RECEPTOR: piano para o qual serao 
portados os recursos do Participante por ocasiao da 
sua opgao pelo instituto da Portabilidade.

XIV. PRO RATA DIE: proporcionalmente ao mimero 
de dias transcorridos.

XV. REMUNERA^AO BASICA: valor do vencimento, 
do subsidio ou do salario do Participante, 
acrescido das vantagens pecuniarias 
permanentes estabelecidas em lei, incorporadas 
ou incorporaveis, bem como das parcelas 
remuneratorias extensivas aos inativos e 
pensionistas, excluidas:
a) as diarias para viagens;
b) o auxilio-transporte;
c) o salario-familia;
d) o salario-esposa;
e) o auxilio-alimentagao;
f) o abono de permanencia de que tratam o §19 do 
artigo 40 da Constituigao Federal, o §5° do artigo 2° 
e o §1° do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 41, 
de 19 de dezembro de 2003.

1 - os admitidos no servigo publico apos o inicio da vi- 
gencia do Convenio de Adesao do Patrocinador com a 
SP-PREVCOM, que aderirem ao PREVCOM MULTI, ou os 
que forem automaticamente inscritos, e recolherem as 
contribuigoes fixadas no Plano Anual de Custeio; 
(Redagao dada pela Portaria PREVIC n°347, de 3 de maio de 2019)

Artigo 5°. Os Participantes do PREVCOM MULTI, obser- 
vado o disposto na lei de iniciativa do Ente Federativo 
que instituir o Regime de Previdencia Complementar 
para os seus servidores, serao classificados como:

Artigo 4°. E Patrocinador o Ente Federativo que venha 
a aderir ao PREVCOM MULTI, mediante a celebragao 
de Convenio de Adesao.

CAPITULO III
MEMBROS DO PREVCOM MULTI

2 - os admitidos no servigo publico antes da vigen- 
cia do Convenio de Adesao do Patrocinador com a 
SP-PREVCOM e que venham a optar por filiar-se ao 
regime de previdencia complementar, conforme § 
16 do artigo 40 da Constituigao Federal, desde que a 
lei do Ente Federativo assim autorize, e recolherem 
as contribuigoes fixadas no Plano Anual de Custeio. 
(Redaqdo dada pela Portaria PREVIC n° 347, de 3 de maio de 2019)

§ 1°. Sao Participantes Ativos os servidores vinculados 
ao Patrocinador, cuja remuneragao seja superior ao 
Teto do RGPS e que atendam as seguintes condigoes: 
(Alterado pela Portaria PREVIC n°347, de 3 de maio de 2019)

§ 2°. Sao Participantes Ativos Facultativos os servido
res vinculados ao Patrocinador, admitidos no servigo 
publico apos o inicio da vigencia do Convenio de Adesao 
do Patrocinador com a Prevcom, cuja remuneragao seja 
igual ou inferior ao Teto do RGPS, que optaram por se 
inscrever e contribuir para o PREVCOM MULTI, sem a 
contrapartida do Patrocinador.

§ 3°. Sao Participantes Ativos Anteriores, os servidores 
que tenham ingressado no servigo publico ate o dia 
anterior ao inicio da vigencia do Convenio de Adesao 
do Patrocinador com a Prevcom, que optaram por se 
inscrever e contribuir para o PREVCOM MULTI, sem a 
contrapartida do Patrocinador.



Segao III: Beneficiaries

Artigo 6°. Sao Beneficiarios do Participante:

Se^ao I: Adesao
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§ 7°. Sao Assistidos os Participantes ou seus Beneficia
rios em gozo de beneficio de prestagao continuada.

§ 8°. Podera aderir ao presente Plano o servidor publico 
que tenha ingressado no servigo publico antes da vigen- 
cia do regime de previdencia complementar do respecti- 
vo Patrocinador e mudar de cargo, desde que haja solu- 
gao de continuidade entre os vinculos funcionais.

§ 4°. Sao Autopatrocinados aqueles que, deixando de ser 
Participantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos 
ou Participantes Ativos Anteriores pelo rompimento do 
vinculo funcional com o Patrocinador ou por ocorrencia 
de perda total ou parcial da remuneragao recebida, op- 
tarem por permanecer inscritos no PREVCOM MULTI e 
recolher as contribuigbes determinadas para eles e para 
o Patrocinador no Plano Anual de Custeio.

§ 6°. Sao Optantes aqueles que, deixando de ser Par
ticipantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos 
ou Participantes Ativos Anteriores pelo rompimento 
do vinculo funcional com o Patrocinador, e os Auto
patrocinados, todos antes da aquisigao do direito ao 
Beneficio Pleno, optarem pelo Beneficio Proporcional 
Diferido - BPD, conforme definido em legislagao.

I. o conjuge ou companheiro(a) na constancia, 
respectivamente, do casamento ou da uniao estavel;

II. o(a) companheiro(a), na constancia de 
uniao homoafetiva;

III. os filhos, de qualquer condigao, menores de 21 
(vinte e um) anos, desde que nao emancipados,

V. o pai e a mae, na ausencia dos Beneficiarios 
a que se referem os incisos I a IV deste artigo, 
e desde que seja comprovada a dependencia 
economica do Participante;

IV. os filhos invalidos ou incapazes civilmente, 
desde que comprovadamente vivam sob dependencia 
economica do Participante;

§ 1°. Na falta de decisao judicial com transito em julga- 
do reconhecendo a uniao estavel, o(a) companheiro(a) 
devera comprova-la por meio de criterios e documentos 
indicados pela Prevcom.

§ 2°. 0 enteado e o menor tutelado equiparam-se ao fi- 
Iho, desde que comprovadamente vivam sob dependen
cia economica do Participante.

Artigo 7°. A solicitagao de inclusao, exclusao ou alte- 
ragao de Beneficiarios, antes ou apos a concessao dos 
Beneficios de Risco previstos neste piano de beneficios 
podera ser precedida de analise atuarial e a Prevcom, 
com base em parecer tecnico-atuarial, podera redefinir 
o valor do Beneficio.

§ 2°. Caso a redefinigao do beneficio importe a sua re- 
dugao, o Participante podera optar pela manutengao 
do valor anterior, desde que faga o aporte dos valores 
necessarios, atuarialmente calculados, a titulo de Joia.

Artigo 8°. A adesao de Patrocinador ao PREVCOM 
MULTI dar-se-a por meio de Convenio de Adesao, 
aprovado pela Autoridade Competente.

§ 4°. A comprovagao de dependencia dar-se-a por meio 
de criterios e documentos indicados pela Prevcom.

§ 3°. Nao se aplicam as disposigbes deste artigo quan- 
do a exclusao decorrer de falecimento ou maioridade 
de Beneficiario.

Artigo 9°. A inscrigao do Participante no PREVCOM 
MULTI e condigao indispensavel a obtengao de qual
quer beneficio previsto neste Regulamento.

§ 1°. A inscrigao do Participante no PREVCOM MULTI 
sera realizada por meio do preenchimento e assinatura 
de formulario prbprio, ressalvados os casos dos Parti
cipantes automaticamente inscritos, na forma da lei.

§ 2°. Nao sera exigido o exame medico para adesao 
aos beneficios programados.

§ 3°. Podera ser exigido o exame medico para a adesao 
a cobertura dos Beneficios de Risco contratada junto a 
companhia seguradora.

§ 5°. 0 Autopatrocinado, no caso de perda parcial da 
remuneragao, sera assim considerado apenas em rela- 
gao a diferenga de remuneragao que desejar manter.

CAPITULO IV
INSCRIQAO

§ 3°. Sera considerado invalido, para efeito deste arti
go, o filho incapaz de exercer atividade que lhe garan- 
ta a subsistencia, enquanto perdurar esta condigao, 
que podera ser atestada por corpo clinico credenciado 
pela Prevcom.

§ 1°. 0 beneficio recalculado conforme disposto no 
caput deste artigo podera ser inferior ou superior ao 
valor anterior.

§ 5°. 0 Participante fica obrigado a comunicar a 
Prevcom qualquer evento que modifique a condigao 
de seus Beneficiarios.



Segao III: lnscri<;ao Automatica

Seq:ao II: Cancelamento

II. requerer o cancelamento;
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Artigo 11. Dar-se-a o cancelamento da inscritjao do 
Participante que:

III. perder o vinculo funcional com o Patrocinador, 
salvo se em gozo de beneficio previsto neste 
Regulamento ou se optar pelo Autopatrocmio ou 
pelo Beneficio Proporcional Diferido;

I. falecer ou tiver, judicialmente, declarada a sua 
morte presumida;

§ 2°. Em caso de falecimento do Participante ou do 
Assistido, sem que tenha sido feita a declaragao de 
Beneficiarios, a estes sera permitido promove-la, ob- 
servados os requisitos deste Regulamento e o prazo 
prescricional, previsto no Codigo Civil.

§ 3°. A inscrigao de que trata este artigo so produzira 
efeito a partir da data em que for requerida e compro- 
vada, conforme dispuser regulamentagao estabelecida 
pela Prevcom.

§ 4°. 0 Participante obriga-se a comunicar qualquer 
alteragao nas declara^des prestadas no ato de sua ins- 
crigao, no prazo de 30 (trinta) dias apos a ocorrencia, 
sob pena de responder civil e criminalmente.

§ 4°. A companhia seguradora contratada para cobrir 
os Beneficios de Risco podera, a seu criterio, dispen- 
sar o exame medico, hipdtese em que nao sera neces- 
sario observar o contido no § 3° deste artigo.

§ 1°. Compete ao Participante promover a indica^ao 
dos Beneficiarios.

§3°. Na hipdtese do cancelamento ser requerido no 
prazo de ate 90 (noventa) dias da data da inscri^ao, 
fica assegurado o direito a restituigao de contribui- 
goes vertidas, a ser paga em ate 60 (sessenta) dias do 
pedido de cancelamento atualizadas pela variagao do 
valor da cota do Plano de Beneficios.

§4°. A restituigao das contribuigdes em virtude 
do cancelamento da inscrigao prevista no §3° nao 
constitui Resgate.

Artigo 12. Os Beneficiarios do Participante falecido 
nao terao suas inscrigdes canceladas enquanto tiverem 
direito a receber beneficio previsto neste Regulamento.

Artigo 14. Dar-se-a o cancelamento da inscrigao do 
Beneficiario que perder essa condigao.

Artigo 15. Os servidores vinculados ao Patrocinador, 
admitidos no servigo publico apos o inicio da vigencia 
do Convenio de Adesao do Patrocinador com a Prevcom, 
cuja remuneragao seja superior ao Teto do RGPS serao 
automaticamente inscritos no PREVCOM MULTI desde 
a data de entrada em exercicio.

§1°. A inscrigao automatica esta condicionada a exis- 
tencia de previsao expressa na legislagao editada pelo 
Patrocinador.

§2°. Fica assegurado ao Participante o direito de re
querer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua ins
crigao, nos termos deste Regulamento.

dos respectivos Beneficiarios, independentemente de 
qualquer aviso ou notificagao aos mesmos, observado 
o disposto no §1°.

IV. deixar de pagar as contribuigoes estabelecidas no 
Plano de Custeio por 3 (tres) meses consecutivos ou 
6 (seis) meses intercalados.

Artigo 10. Atendidos os requisitos deste Regulamento, 
a inscrigao do Participante sera concretizada a partir 
da data de seu requerimento, realizado por meio do 
preenchimento e assinatura de formulario proprio 
ou, na hipdtese de inscrigao automatica, na data em 
que o servidor entrar em exercicio.

§5°. As contribuigoes realizadas pelo Patrocinador serao 
restituidas a respectiva fonte pagadora no mesmo 
prazo e condigoes previstos no §3° deste artigo.

Artigo 13. O Participante que tiver cancelada sua 
inscrigao nao tera direito a pagamento de beneficios 
pelo Plano, sendo-lhe assegurada a opgao pelo Resga
te de Contribuigoes ou pela Portabilidade, nos termos 
deste Regulamento.

§ 2°. 0 cancelamento da inscrigao, em decorrencia do 
disposto nos incisos II, III e IV deste artigo, importara 
imediata perda dos direitos inerentes a condigao de 
Participante e o cancelamento automatico da inscrigao

§6°. A operacionalizagao da inscrigao automatica e a 
opgao pela cobertura dos Beneficios de Risco oferecidos 
pela Prevcom por meio de contratagao com a segura
dora serao tratados de acordo com regulamentagao da 
Diretoria Executiva da Prevcom e, no que couber, pelo 
Conselho Deliberative.

§ 1°. 0 atraso previsto no inciso IV deste artigo acar- 
retara o cancelamento de inscrigao quando, apos a 
notificagao, o devedor nao pagar o total devido no 
prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
de seu recebimento.



Se<;ao I: Disposigdes Gerais

Sepao II: Salario de Participagao

Artigo 18. Entende-se por Salario de Participagao:

Sepao III: Da Aposentadoria
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IV. Beneficio de Peculio por Morte considerado 
Beneficio de Risco, de pagamento unico.

Paragrafo unico: 0 Beneficio de Aposentadoria nao 
pode ser acumulado com o Beneficio por Invalidez.

Artigo 17. A Unidade Monetaria do Plano - UMP corres- 
ponde a 15 (quinze) Unidades Fiscais do Estado de Sao 
Paulo (UFESP’s).

Artigo 16. Os beneficios que integram o PREVCOM 
MULTI sao os seguintes:

II. Beneficio por Invalidez, considerado Beneficio de 
Risco, enquadrado na modalidade de Contribuipao 
Definida, percebido em forma de Renda Mensal nao 
vitalicia;

III. Beneficio de Pensao por Morte, considerado 
Beneficio de Risco, enquadrado na modabdade de 
Contribuipao Definida, percebido em forma de Renda 
Mensal nao vitalicia;

I. para o Participante Ativo, o equivalente ao excesso da 
Remunerapao Basica, em relapao ao limite maximo 
estabelecido para os beneficios do RGPS;

II. para o Participante Ativo Facultative e o Participante 
Ativo Anterior o equivalente a Remunerapao Basica;

III. para o Assistido, a Renda Mensal que lhe for 
assegurada por forpa deste Regulamento; e

I. Beneficio de Aposentadoria, considerado Beneficio 
Programado, enquadrado na modalidade Contribuipao 
Definida, percebido em forma de Renda Mensal 
nao vitalicia;

IV. para o Autopatrocinado, a Remunerapao Basica 
devidamente reajustada, observadas as regras 
proprias do Autopatrocinio total ou parcial previstas 
neste Regulamento.

§ 1°. Entende-se como limite maximo estabelecido 
para os beneficios do RGPS a que se refere o inciso I 
deste artigo aquele adotado para as rendas mensais 
dos beneficios de prestapao continuada nos termos do 
referido Regime.

§ 6°. O Patrocinador arcara com a sua contribuipao 
somente quando o afastamento ou licenpa se der sem 
prejuizo total da remunerapao do servidor.

§ 4°. Na hipotese de o Participante se afastar tempo- 
rariamente do exercicio de suas atividades no Patro
cinador, sem qualquer prejuizo de sua remunerapao, 
e em observancia a permissao legal, sera observado o 
disposto no inciso I do caput deste artigo.

§ 5°. Na hipotese de o Participante se afastar tempo- 
rariamente, com prejuizo total de sua remunerapao, 
aplicam-se as regras do Autopatrocinio e, na hipdte- 
se de afastamento ou licenpa com prejuizo parcial da 
remunerapao podera solicitar a redupao do valor da 
sua contribuipao, continuando, em ambos os casos, 
a ser responsavel pelo pagamento da taxa de admi- 
nistrapao do piano, assim como eventual beneficio 
de risco contratado.

§ 7°. 0 13° (decimo terceiro) salario sera considerado 
como Salario de Participapao para efeitos de contri
buipao, mas nao para contagem de contribuipao para 
cumprimento de carencias.

Artigo 19.0 Beneficio de Aposentadoria sera concedi- 
do ao Participante que o requerer, atendidas, cumula- 
tivamente, as seguintes condipoes:

§ 2°. Caso o Participante Ativo tenha reconhecido o di- 
reito a inclusao de verbas temporarias no seu Salario 
de Participapao, por determinapao judicial transitada 
em julgado, sobre elas deverao incidir as Contribuipoes 
Normais do Patrocinador e do Participante.

I. estar em gozo do beneficio de aposentadoria 
concedido pelo Regime de Previdencia do Ente 
Federativo a que estiver vinculado, ressalvados os 
casos dos Autopatrocinados e Optantes;

II. ter, no minimo, 60 (sessenta) contribuipoes mensais 
consecutivas e ininterruptas ao PREVCOM MULTI.

§ 1°. Entende-se que o Participante atingiu o Beneficio 
Pleno de Aposentadoria ao cumprir cumulativamente 
as condipoes previstas neste artigo.

§ 2°. nao se aplica o disposto no inciso I deste artigo 
aos Autopatrocinados e Optantes, que deverao aten- 
der as seguintes condipoes:

CAPfTULOV
BENEFICIOS

§ 3°. 0 Salario de Participapao do Autopatrocinado 
sera aquele apurado com base na Remunerapao Basi
ca, definida neste Regulamento, referente ao periodo 
mensal complete, que seria devido na data da cessa- 
pao do vinculo funcional com o Patrocinador ou da 
perda de remunerapao e sera reajustado pelo mesmo 
indice da UMP.
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§ 1°. 0 Beneficio por Invalidez fica restrito ao Partici- 
pante Ativo, ao Participante Ativo Facultativo, ao Par- 
ticipante Ativo Anterior e ao Autopatrocinado.

§ 2°. A concessao do Beneficio por Invalidez ao Auto
patrocinado ficara condicionada a sua concessao pelo

§ 3°. Para fins do disposto nos itens 3 e 4 do § 2° deste 
artigo, podera ser computado o periodo de manuten- 
gao da inscrigao no PREVCOM MULTI na qualidade de 
Autopatrocinado ou Optante.

Artigo 20. 0 Beneficio de Aposentadoria consistira em 
Renda Mensal correspondente a um numero de cotas, 
determinado em fungao da quantidade de cotas acu- 
muladas na Conta Individual constituida em nome do 
Participante, na data da concessao do Beneficio, con- 
forme estabelecido neste Regulamento.

II. idade minima de 60 (sessenta) anos se do sexo 
masculino, e de 55 (cinquenta e cinco) anos se do 
sexo feminino;

IV. tempo de contribuigao ao RPPS e/ou RGPS de, 
no minimo, 30 (trinta) anos para o professor de 
educagao infantil e ensino fundamental, e 25 
(vinte e cinco) anos, para a professora de educagao 
infantil e ensino fundamental.

§ 4°. 0 Beneficio de Aposentadoria sera devido a par- 
tir da data do protocolo de seu requerimento perante 
a Prevcom, desde que preenchidas as condigdes para 
a sua percepgao.

Paragrafo unico: 0 Beneficio por Invalidez cessara 
apds o termino do prazo estipulado para o recebimen- 
to das cotas ou no momento em que a Conta Indivi
dual apresentar saldo nulo.

§ 3°. Para recebimento do beneficio por invalidez 
previsto no § 1° deste artigo, a Prevcom acionara a 
companhia seguradora com o objetivo de receber tai 
valor, tendo em vista as condigoes e os valores pactua- 
dos na forma do contrato.

§ 4°. Caso a companhia seguradora queira comprovar 
a invalidez do Participante Ativo, do Participante Ativo 
Facultativo, do Participante Ativo Anterior ou do Auto
patrocinado, devera suportar os custos decorrentes.

Artigo 22. 0 Participante Ativo, o Participante Ativo 
Facultativo, o Participante Ativo Anterior ou o Autopa
trocinado podera aderir a Dotagao Unica por Invalidez, 
que sera contratada de forma isolada pela Prevcom 
com companhia seguradora, e custeada de forma indi- 
vidualizada pelo Participante, somente gerando direito 
enquanto vigente a contratagao.

§ 1°. Reconhecida a invalidez caso o Participante Ativo, 
o Participante Ativo Facultativo, o Participante Ativo 
Anterior ou o Autopatrocinado tenha aderido a Dota
gao Unica por Invalidez, sera creditado pela Prevcom, 
na respectiva Conta Individual - Fundo Pessoal Invali
dez, o valor contratado por invalidez recebido da com
panhia seguradora.

Regime de Previdencia que estiver vinculado, ou ain- 
da, se nao vinculado a Regime de Previdencia, devera 
ser atestado por corpo clinico indicado pela Prevcom.

I. ter, no minimo, 60 (sessenta) contribuigoes mensais 
ao PREVCOM MULTI;

III. tempo de contribuigao ao RPPS e/ou RGPS de, 
no minimo, 35 (trinta e cinco) anos se do sexo 
masculino, e 30 (trinta) anos se do sexo feminino, 
ressalvado o disposto no item IV;

Artigo 24. Na hipotese de cancelamento da Aposen
tadoria por Invalidez concedida pelo Regime de Pre
videncia a que estiver vinculado, o pagamento do Be
neficio por Invalidez sera cancelado na mesma data, 
assumindo a condigao de Participante Ativo, Partici
pante Ativo Facultativo, Participante Ativo Anterior 
ou Autopatrocinado, conforme o caso.

Artigo 21. O Beneficio por Invalidez sera concedido 
ao Participante que o requerer, atestada a invalidez 
pelo drgao de origem do Patrocinador, e sera devi
do a partir da data do protocolo do requerimento 
perante a Prevcom.

§ 2°. Uma vez adquirida a condigao de Assistido pelo 
Participante referido no caput deste artigo cessa a 
cobertura contratada para o Beneficio por Invalidez.

§ 2°. Nos casos de pagamento de Renda Mensal por 
periodo determinado, restando saldo na Conta Indi
vidual na ocasiao do pagamento da ultima parcela, o 
valor respective sera adicionado a esta parcela e pago 
de uma so vez ao Participante.

§ 1°. O Beneficio de Aposentadoria cessara findo o 
prazo estipulado para o recebimento das cotas ou no 
momento em que a Conta Individual apresentar-se 
com saldo nulo.

Artigo 23. O Beneficio por Invalidez consistira na 
Renda Mensal correspondente a um numero de cotas, 
determinado em fungao da quantidade de cotas acu- 
muladas na Conta Individual existente em nome do 
Participante na data da concessao do Beneficio.

§ 1°. Identificado que a aposentadoria por invalidez do 
Participante foi concedida indevidamente, por dolo ou 
sua culpa e, caso tenha aderido a Dotagao Unica por In
validez, e tenha sido creditado pela Prevcom, na respec
tiva Conta Individual - Fundo Pessoal Invalidez o valor 
recebido da companhia seguradora, o Participante de
vera devolver, em cotas, todo o valor que lhe foi credi
tado, por meio de transferencia para o Fundo de Risco.
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Artigo 26. 0 Participante Ativo, o Participante Ativo 
Facultativo, o Participante Ativo Anterior, o Autopa- 
trocinado, ou Assistido podera aderir a Dotagao Unica 
por Morte, que devera ser contratada de forma isolada 
pela Prevcom com companhia seguradora, e custeada 
de forma individualizada pelo interessado, somente 
gerando direito enquanto vigente a contratagao.

§ 1°. Ocorrendo o falecimento do Participante Ativo, do 
Participante Ativo Facultativo, do Participante Ativo An
terior, do Autopatrocinado ou do Assistido, caso este te- 
nha aderido a Dotagao Unica por Morte, sera creditado 
pela Prevcom, na respectiva Conta Individual - Fundo 
Pessoal Obito, o valor recebido da companhia segurado
ra, observado o artigo 32 deste Regulamento.

§ 2°. Para recebimento do previsto no § 1° deste artigo, 
a Prevcom acionara a companhia seguradora com o 
objetivo de receber tai valor, tendo em vista as condi- 
gbes e os valores pactuados na forma do contrato.

Artigo 27. 0 Beneficio de Pensao por Morte consistira 
em Renda Mensal correspondente a um numero de 
cotas, determinado em fungao da quantidade de cotas 
acumuladas na Conta Individual constituido em nome 
do Participante Ativo, do Participante Ativo Facultati
vo, do Participante Ativo Anterior, do Autopatrocina
do ou do Assistido, na data da concessao do Beneficio, 
e paga aos Beneficiarios.

Artigo 28. 0 valor do Beneficio de Pensao por Morte 
sera rateado em parcelas iguais entre os Beneficiarios 
inscritos, nao se adiando a concessao do beneficio por 
falta de inscrigao de outros possiveis Beneficiarios.

Artigo 25. 0 Beneficio de Pensao por Morte sera 
devido aos Beneficiarios do Participante Ativo, do 
Participante Ativo Facultativo, do Participante Ati
vo Anterior, do Autopatrocinado e do Assistido, 
que o requererem.

§ 1°. A inscrigao de Beneficiario ocorrida apos a con
cessao do Beneficio de Pensao por Morte surtira efei- 
tos a partir da data do respective requerimento, sem 
efeitos retroativos.

§ 2°. 0 pagamento da Renda Mensal cessara quando 
o Beneficiario perder esta qualidade e, neste caso, 
proceder-se-a a novo rateio do beneficio, consideran- 
do-se, apenas, os Beneficiarios remanescentes, sem di- 
minuigao do valor total do beneficio em manutengao.

§ 2°. Nao havendo saldo na Conta Individual do Parti
cipante recursos suficientes para a devolugao prevista 
no § 1° deste artigo, a Prevcom podera parcelar a devo
lugao da insuficiencia em prazo a ser determinado por 
sua Diretoria Executiva.

Artigo 30. A contratagao do Beneficio de Peculio por 
Morte fica restrita ao Participante Ativo, ao Participante 
Ativo Facultativo, ao Autopatrocinado, ao Assistido ou 
ao Participante Ativo Anterior.

§ 1°. A opgao prevista no caput deste artigo implica 
a contratagao, de forma isolada pela Prevcom com 
companhia seguradora, e custeada de forma indivi
dualizada pelo Participante Ativo, Participante Ativo 
Facultativo, Autopatrocinado, Assistido ou Participan
te Ativo Anterior, somente gerando direito enquanto 
vigente a contratagao.

§ 2°. Em caso de falecimento do Participante que te- 
nha aderido ao Beneficio de Peculio por Morte, os be
neficiarios farao jus ao recebimento em parcela unica 
do valor contratado com companhia seguradora, que 
sera creditado pela Prevcom na respectiva Conta Indi
vidual - Fundo Pessoal Obito.

§ 1°. O saldo restante na Conta Individual do Partici
pante Ativo, do Participante Ativo Facultativo, do Par
ticipante Ativo Anterior, do Autopatrocinado ou do 
Assistido, apos o pagamento previsto no caput deste 
artigo, sera transferido para o Fundo Coletivo.

§ 2°. Sem prejuizo do beneficio, prescreve em 5 (cinco) 
anos o direito as prestagbes nao pagas e nem recla- 
madas na epoca propria, resguardados os direitos dos 
menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, 
na forma do Codigo Civil.

§ 3°. Para recebimento do Beneficio de Pecufio por 
Morte previsto no caput deste artigo, a Prevcom acio
nara a companhia seguradora com o objetivo de rece
ber a indenizagao, tendo em vista as condigbes pactua- 
das na forma do contrato.
Artigo 31. Serao deduzidas do Beneficio de Peculio 
por Morte contribuigbes residuais nao pagas existen- 
tes em nome do Participante Ativo, do Participante 
Ativo Facultativo, do Autopatrocinado, do Assistido ou 
do Participante Ativo Anterior, e outras importancias 
devidas ao PREVCOM MULTI, alem das previstas na 
legislagao, pagando-se o saldo aos Beneficiarios ins
critos na epoca do falecimento.

Artigo 29. Os herdeiros do Participante Ativo, do Par
ticipante Ativo Facultativo, do Participante Ativo Ante
rior, do Autopatrocinado ou do Assistido que nao tive- 
rem Beneficiario declarado poderao solicitar o resgate 
de 100% (cem por cento) do saldo existente nos Fundo 
Pessoal Aposentadoria, Fundo Pessoal Portado, Fundo 
Pessoal Invalidez e Fundo Pessoal Obito, previstos nes
te Regulamento, nao tendo direito ao saldo existente 
em nome do Participante nos demais Fundos.
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I. pagamentos mensais de valor monetario 
correspondente a um numero constante de cotas, 
pelo periodo determinado pelo Participante, desde 
que nao inferior a 60 (sessenta) meses;

IV. pagamentos mensais de valor monetario 
correspondente a um numero decrescente de cotas, 
pelo periodo determinado com base na expectativa 
de vida apontada por tabuas biometricas indicadas 
em Nota Tecnica Atuarial;

III. pagamentos mensais de valor monetario 
correspondente a um numero constante de cotas, 
pelo periodo determinado com base na expectativa 
de vida apontada por tabuas biometricas indicadas 
em Nota Tecnica Atuarial;

II. pagamentos mensais de valor monetario 
correspondente a um numero decrescente de cotas, 
pelo periodo determinado pelo Participante, desde 
que nao inferior a 60 (sessenta) meses;

Artigo 34. Os beneficios previstos neste Regulamento, 
com excegao do Beneficio de Peculio por Morte, serao 
pagos na forma de Renda Mensal, consecutiva e inin- 
terrupta ate o pagamento da ultima cota acumulada 
na Conta Individual em nome do Participante, sem a 
promessa da vitaliciedade.

Artigo 35. 0 valor da Renda Mensal sera definido no 
momento da concessao do beneficio conforme opgao 
do Participante entre as seguintes formas:

Artigo 32. Os Beneficios de Risco previstos neste 
Regulamento deverao ser contratados pela Prevcom 
com companhia seguradora, em proposta de adesao 
que especifique as coberturas e eventuais exclusbes, 
na forma da legislagao vigente.

Artigo 33. Cabe ao Participante que tenha aderido ao 
Beneficio de Risco por morte, a opgao pela forma de 
recebimento do beneficio pelos seus beneficiarios, no 
ato da sua inscrigao, na forma unica a titulo de Pecu
lio, ou na forma de renda a titulo de Pensao.

Segao VIII: Forma de Pagamento 
e de Reajustamento dos Beneficios

Segao VII: Disposigdes Especiais 
quanto aos Beneficios de Risco

Paragrafo unico: Pica determinado o valor de 1 
(uma) UMP como limite minimo para efeito de Renda

§ 7°. Se houver opgao pelo recebimento em 13 (treze) par- 
celas, conforme preve o § 6° deste artigo, o pagamento 
da 13a (decima terceira) parcela sera efetuado junto com 
o pagamento de novembro do ano em curso.

§ 6°. 0 Participante podera optar, na data da conces
sao do beneficio, em carater irrevogavel, por receber 
12 (doze) ou 13 (treze) parcelas mensais do beneficio, 
no mesmo exercicio.

§ 1°. 0 Participante podera requerer expressamente, a 
qualquer momento, a partir da concessao do respecti- 
vo beneficio, uma unica vez, o recebimento de impor- 
tancia em dinheiro correspondente a ate 15% (quinze 
por cento) do total de cotas existentes na Conta Indivi
dual em seu nome.

§ 3°. O prazo, o percentual e a forma escolhida pelo 
Participante para o recebimento da Renda Mensal de 
que trata este artigo poderao ser revistos, anualmente, 
mediante recalculo do beneficio, de acordo com regu- 
lamentagao da Diretoria Executiva da Prevcom.

§ 4°. A opgao exercida pelo Participante prevista no 
§ 3° deste artigo podera resultar na alteragao do perio
do de recebimento, respeitado o prazo minimo total 
de sessenta meses.

VI. renda mensal atuarial expressa em valor 
monetario correspondente a um numero constante 
de cotas apurado anualmente, pela divisao simples 
do saldo na Conta Individual remanescente no 
inicio de cada ano pelo fator atuarial vigente 
correspondente a uma renda vitalicia com base nas 
premissas demograficas e financeiras constantes de 
Nota Tecnica Atuarial.

§ 2°. 0 Participante que optar pela faculdade prevista 
no § 1° deste artigo fara jus, ainda, a Renda Mensal 
correspondente ao restante das cotas acumuladas 
em seu nome sob uma das formas indicadas no caput 
deste artigo.

§ 5°. A renda calculada de acordo com o disposto no 
inciso VI deste artigo sera recalculada anualmente no 
mes fixado pela Diretoria Executiva da Prevcom, res
peitado o limite minimo previsto neste Regulamento, 
com base no saldo em cotas da Conta Individual rema
nescente apurado e nas premissas atuariais e financei
ras constantes na nota tecnica atuarial vigente para o 
exercicio, devendo ser observadas as tabuas biometri
cas e taxa de juros atuarial.

V. pagamentos mensais de valor monetario 
correspondente a um percentual do total de cotas 
existentes em cada mes na Conta Individual em 
nome do Participante, desde que esse valor nao 
seja superior a 3% do total de cotas e nao gere, 
inicialmente, resgate em prazo inferior a 60 
(sessenta) meses;

Artigo 36. Na data da concessao dos beneficios, o As- 
sistido podera optar pelo resgate da totalidade das co
tas existentes em seu nome, se o valor das cotas acu
muladas for inferior a 10 (dez) vezes a UMP vigente na 
epoca da concessao do beneficio.
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§ 4°. 0 primeiro pagamento da renda mensal sera efe- 
tuado ate o ultimo dia util do mesmo mes, quando re- 
querido ate o dia 15 e, se apos, sera efetuado no ultimo 
dia util do mes seguinte ao do requerimento.

Artigo 38. 0 Participante, em gozo de beneficio de ren
da mensal, que volte a ter vinculo com o Patrocinador, 
mantem o direito ao beneficio do PREVCOM MULTI.

Paragrafo unico: Caso o Participante opte em aderir 
ao piano novamente, os valores relativos as novas con- 
tribuigoes pessoais e as do Patrocinador serao acumu- 
lados em nova conta individual, gerando um beneficio 
adicional quando se desligar definitivamente.

Artigo 39. 0 Plano PREVCOM MULTI sera custeado de 
acordo com o Plano Anual de Custeio aprovado pelo 
Conselho Deliberative da Prevcom, obedecidas as re- 
gras e limitagbes definidas neste Regulamento.

§ 2°. 0 recalculo previsto no § 1° deste artigo leva- 
ra em conta a mesma forma escolhida inicialmente 
pelo Participante e prevista nesta Segao, salvo se por 
opgao expressa, quiser alterar a forma de recebimento 
do beneficio.

Artigo 40. 0 PREVCOM MULTI sera custeado pelas 
seguintes fontes de receita:

§ 3°. 0 pagamento da Renda Mensal sera efetuado ate 
o ultimo dia util do mes.

I. contribuigbes normais mensais obrigatbrias efetua- 
das pelos Participantes Ativos, Participantes Ativos 
Facultativos, Participantes Ativos Anteriores e Auto- 
patrocinados, destinadas aos beneficios programados 
e apuradas pela aplicagao de percentual sobre os seus 
respectivos Salaries de Participagao, de acordo com o 
Plano Anual de Custeio;

Mensal, independentemente de opgao do Assistido, 
tornando-se obrigatbrio, nesse caso, o pagamento em 
parcela unica, caso esse limite nao seja alcan^ado.

V. contribuigbes normais mensais obrigatbrias do 
Patrocinador apuradas pela aplicagao de percentual 
sobre os respectivos Salaries de Participagao dos 
Participantes Ativos a ele vinculados, de acordo com 
o Plano Anual de Custeio, ate o limite estabelecido 
neste Regulamento;

VI. contribuigbes mensais do Patrocinador apuradas 
pela aplicagao de percentual sobre os Salaries de 
Participagao ou sobre as contribuigbes ou sobre 
os respectivos beneficios dos Participantes Ativos 
a ele vinculados, destinadas a custear as Despesas 
Administrativas, de acordo com o Plano Anual de 
Custeio, ate o limite estabelecido neste Regulamento;

VII. contribuigbes a titulo de Joia para cobertura de 
Beneficio de Risco, se da inscrigao do Participante 
ou de seu Beneficiario resultar desequilibrio no 
Plano de Beneficio, atuarialmente identificado;

VIII. aportes decorrentes do exercicio de opgao pre
vista no § 16 do artigo 40 da Constituigao Federal, 
destinados aos Fundos de Cotas relacionados no 
artigo 45, conforme seja estabelecido em lei do Ente 
Federative Patrocinador;
(Alterado pela Portaria PREVIC n° 347, de 3 de maio de 2019)

IV. contribuigbes mensais obrigatbrias dos 
Participantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos, 
Participantes Ativos Anteriores, Autopatrocinados, 
Optantes e dos Assistidos, apuradas pela aplicagao 
de percentual sobre os respectivos Salaries de 
Participagao ou sobre as contribuigbes ou sobre os 
respectivos beneficios, conforme o caso, destinadas a 
custear as Despesas Administrativas, de acordo com o 
Plano Anual de Custeio;

IX. rendimentos das aplicagbes das contribuigbes a que 
se referem os incisos I a VIII deste artigo;
(Alterado pela Portaria PREVIC n° 347, de 3 de maio de 2019)

X. importancias equivalentes a um percentual inci- 
dente sobre o montante dos recursos garantidores 
do piano de beneficios e destinadas a cobertura das 
despesas administrativas, observado o Plano Anual

CAPITULO VI 
CUSTEIO

III. contribuigbes mensais dos Participantes Ativos, 
Participantes Ativos Facultativos, Participantes 
Ativos Anteriores, Autopatrocinados e Assistidos, 
apuradas pela aplicagao de percentual sobre os 
respectivos Salaries de Participagao ou sobre os 
respectivos beneficios, conforme o caso, ou mesmo 
fixadas em reais, destinadas a custear os Beneficios 
de Risco, de acordo com o Plano Anual de Custeio, 
sem contrapartida do Patrocinador;

Artigo 37. A Renda Mensal sera paga em moeda cor- 
rente e tera o valor resultante da multiplicagao da 
quantidade de cotas que o Assistido tern direito a 
receber, pelo valor da cota vigente no mes anterior 
ao do pagamento.

§ 1°. O Assistido podera optar, no mes de dezembro de 
cada ano, por manter seus beneficios em reais no ano 
seguinte, apurado na forma do caput deste artigo, e 
ter seu beneficio recalculado, anualmente, em fungao 
do novo saldo de cotas.

II. contribuigbes facultativas dos Participantes Ativos, 
Participantes Ativos Facultativos, Participantes 
Ativos Anteriores e dos Autopatrocinados, 
sem contrapartida do Patrocinador, de carater 
esporadico observado o valor minimo de 1 UMP;



I. sempre, no mes de seu aniversario de nascimento;
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§ 4°. As contribuitjdes normals dos Participantes pode- 
rao ter o seu percentual alterado, por opgao destes:

§ 7°. Na ausencia de escolha da aliquota da contribui- 
Qao normal mensal pelo Participante ou no caso de 
inscrigao automatica, aplicar-se-a a aliquota maxima 
do Patrocinador.

§ 5°. 0 Participante Ativo Facultative, Participante Ativo 
Anterior, o Autopatrocinado e o Optante nao terao di- 
reito a contrapartida de contribuigoes do Patrocinador 
previstas neste Capitulo.

XL outras contribuigoes que sejam vertidas ao piano, 
inclusive na forma de contribuigdes especiais e 
doagoes de qualquer natureza, cuja destinagao sera 
o Fundo Coletivo.
(Alterado pela Portaria PREVIC n° 347, de 3 de maio de 2019)

§ 2°. 0 Salario de Participagao, somente para efeito de 
limite de incidencia da contribuigao do Patrocinador, 
devera observar o disposto no inciso XI do artigo 37 da 
Constituigao Federal.

§ 3°. Em caso de acumulagao remunerada de cargos 
ou cargos e empregos, o disposto no inciso XI do ar
tigo 37 da Constituigao Federal aplica-se, para efeito 
do paragrafo anterior, a soma das remuneragoes, ven- 
cimentos, subsidies, salaries e demais especies remu- 
neratorias, ainda que o Participante esteja, por cada 
um dos cargos ou empregos, vinculado a um piano de 
beneficios distinto da Prevcom.

II. quando ocorrer alteragao do seu Salario de 
Participagao ou do Teto do RGPS.

§ 1°. O valor da contribuigao do Patrocinador sera igual 
a do Participante Ativo, nao podendo exceder a aliquota 
maxima estabelecida em lei do respective Patrocinador.

de Custeio e o limite estabelecido na legislagao; e 
(Alterado pela Portaria PREVIC n° 347, de 3 de maio de 2019)

§ 4°. 0 atraso no pagamento e no repasse das contri- 
buigdes mensais sujeitara o Patrocinador ao paga
mento do debito atualizado pela valorizagao da cota 
do Plano ate a data de sua quitagao, com a observan- 
cia do minimo pela variagao do IPCA-IBGE, ou indice 
que o substituir no periodo, com a incidencia de juros 
compostos de 1% (um por cento) ao mes pro rata die, 
mais multa de 2% (dois por cento) a ser aplicada sobre 
o total devido.

§ 2°. As contribuigdes mensais de responsabilidade 
direta do Autopatrocinado e do Optante deverao ser 
pagas ate o dia 25 do mes a que se referirem.

Paragrafo unico: 0 limite anual de recursos destina- 
dos a gestao administrativa Prevcom e a administra- 
gao dos recursos e de suas aplicagdes deverao obser
var os limites legais.

Artigo 42. A Prevcom promovera ajuste com o Patro
cinador para que seja efetuado desconto em Folha 
de Pagamento das contribuigdes normais devidas ao 
PREVCOM MULTI por seus Participantes Ativos, Partici
pantes Ativos Facultativos e Participantes Ativos Anterio- 
res, bem como das contribuigdes dos beneficios de risco.

§ 1°. 0 Patrocinador devera recolher as contribui
gdes mensais de sua responsabilidade a Prevcom, 
bem como as contribuigdes retidas dos Participantes, 
constantes da folha de pagamento, em ate 2 (dois) dias 
uteis apds o credito da respectiva folha de pagamento.

I. as contribuigdes normais e facultativas previstas nes
te Capitulo aportadas pelos Participantes destinar-se- 
-ao a Conta Individual - Fundo Pessoal Aposentadoria, 
e as contribuigdes normais aportadas pelo Patrocina
dor, ao Fundo Patrocinado Aposentadoria;

II. as contribuigdes previstas neste Regulamento 
aportadas pelos Participantes Ativos, Participantes 
Ativos Facultativos, Participantes Ativos Anteriores, 
Autopatrocinados e Assistidos para cobrir Beneficios 
de Risco destinar-se-ao ao Fundo de Risco;

III. as contribuigdes previstas neste Regulamento 
aportadas pelos Participantes Ativos, Participantes 
Ativos Facultativos, Participantes Ativos Anteriores, 
Autopatrocinados, Optantes, pelos Assistidos e pelo 
Patrocinador, para cobrir as despesas administrati- 
vas, destinar-se-ao ao Fundo Administrativo.

III. na hipdtese de inscrigao automatica, em ate 
90 (noventa) dias a contar da data da inscrigao 
no PREVCOM MULTI.

Artigo 41. Os aportes de contribuigao efetuados 
pelo Patrocinador e pelos Participantes deverao ser 
classificados e creditados em contas especfficas na 
seguinte conformidade:

§ 3°. 0 atraso no pagamento das contribuigdes men
sais sujeitara o Participante ao pagamento do debito 
atualizado pela valorizagao da cota do Plano ate a 
data de sua quitagao, com a observancia do minimo 
pela variagao do IPCA-IBGE, ou indice que o substituir 
no periodo, com a incidencia de juros compostos de 
1% (um por cento) ao mes pro rata die, mais multa de 
2% (dois por cento) a ser aplicada sobre o total devido.

§ 6°. 0 Participante Ativo que tenha em sua remu- 
neragao parcelas remuneratdrias nao incorporaveis 
podera optar por recolher contribuigdes na forma 
prevista no inciso II deste artigo, sem contrapartida 
do Patrocinador.



Segao I: Dos Fundos de Cotas

Artigo 47. Cada Participante Ativo, Participante Ativo
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Artigo 45. As contribuigoes destinadas ao custeio do 
PREVCOM MULTI serao transformadas em cotas que 
comporao fundos, na seguinte conformidade:

Artigo 44. A Prevcom sera responsavel pelos inves- 
timentos e contabilizara em cada conta os valores e 
rendimentos obtidos.

III. FUNDO ADMINISTRATIVO - constituldo pelas 
contribuigoes mensais dos Participantes Ativos, 
Participantes Ativos Facultativos, Participantes Ativos 
Anteriores, Autopatrocinados, Optantes, Assistidos 
e do Patrocinador, que ficarao disponibilizadas em 
uma conta unica destinada ao custeio da gestao admi- 
nistrativa do PREVCOM MULTI;

V. FUNDO DE RISCO - constituldo pelas contribuigdes 
mensais fixadas no piano de custeio, devidas pelos 
Participantes Ativos, Participantes Ativos Facultativos, 
Participantes Ativos Anteriores, Autopatrocinados e

§ 6°. Na hipotese do Patrocinador nao repassar a 
Prevcom as contribuigoes descontadas do Participan
te, a Prevcom tomara as providencias administrativas 
e judiciais cabiveis.

§ 5°. As contribuigoes mensais para o custeio do Benefi- 
cio de Risco por Morte de responsabilidade dos Assisti
dos serao descontadas no ato do pagamento do benefi- 
cio pela Prevcom.

§ 1°. Desde que nao onerem o Patrocinador, alem dos 
fundos mencionados neste artigo, outros fundos pode- 
rao ser criados, com base em estudo atuarial fundamen- 
tado e aprovados previamente por ele e pelo Conselho 
Deliberativo da Prevcom.
§ 2°. A movimentagao do Fundo Coletivo atendera as 
necessidades de cobertura de eventuais insuficiencias 
em quaisquer outros fundos, desde que recomendada e 
justificada por parecer atuarial e aprovada pela Direto- 
ria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Prevcom.

VII. FUNDO PESSOAL OBITO - constituldo dos 
valores dotados pelas seguradoras relatives as 
indenizagoes individualizadas de beneficio por 
morte contratado pela Prevcom por opgao e em 
nome do Participante ou do Assistido;

VIII. FUNDO COLETIVO - constituldo de transferencias 
dos saldos remanescentes verificados em Contas 
Individuals de Participantes Ativos, Participantes 
Ativos Facultativos, Participantes Ativos Anteriores, 
Autopatrocinados ou Optantes que se desvincularam 
do Plano, bem como dos saldos remanescentes de 
Assistidos cujos beneficios vierem a se extinguir, e 
pela reversao do Fundo Patrocinado Aposentadoria 
constituldo em nome de Participante que se desligou 
do PREVCOM MULTI, resgatando as suas contribui- 
goes pessoais, de acrescimos moratorios decorrentes 
de recolhimento de contribuigoes em atraso e de 
outras receitas previstas neste Regulamento;

§ 3°. As devolugdes das importancias relativas aos be
neficios de Aposentadoria por Invalidez concedidos 
indevidamente serao efetuadas em forma de creditos 
no Fundo de Risco previsto neste artigo.

Artigo 46. As contribuigdes relativas aos Beneficios 
de Risco serao creditadas no Fundo de Risco e serao 
repassadas para a companhia seguradora.

Assistidos, que serao repassadas para a seguradora, 
destinadas a cobertura dos Beneficios de Risco, 
observado o § 3° deste artigo;

I. FUNDO PESSOAL APOSENTADORIA - constituldo 
pelas contribuigdes mensais normals e contribuigdes 
facultativas dos Participantes Ativos, Participantes 
Ativos Facultativos, Participantes Ativos Anteriores 
e Autopatrocinados, que ficarao disponibilizadas em 
Contas Individuals em nome de cada Participante;

II. FUNDO PATROCINADO APOSENTADORIA - 
constituldo pelas contribuigdes do Patrocinador 
em favor dos Participantes Ativos, que ficarao 
disponibilizadas em Contas Individuais em nome de 
cada Participante;

Artigo 43. No caso do disposto no artigo 38, as contri
buigdes previstas neste Regulamento serao cobradas 
em ambas as situagdes, ou seja, como Participante Ati
vo e como Assistido.

IV. FUNDO PESSOAL PORTADO - constituldo dos 
valores portados de outros pianos de beneficios de 
previdencia complementar em nome do Participante, 
sendo subdividido em EAPC e EFPC;

IX. FUNDO COLETIVO DE OSCILAQOES
DOS BENEFICIOS DE RISCO - constituldo por 
contribuigdes especiais dos Participantes e Assistidos, 
ambos desde que optantes por Beneficios de Risco, 
e de outras receitas destinadas a cobrir eventuais 
oscilagdes nos Beneficios de Risco, desde que 
recomendadas e justificadas por parecer atuarial e 
aprovadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
Deliberativo da Prevcom.

CAPITULO VII
DOS FUNDOS DE COTAS
E DISPOSIQOES DE CONTROLES

VI. FUNDO PESSOAL INVALIDEZ - constituldo 
dos valores dotados pelas seguradoras relativos 
as indenizagdes individualizadas de beneficio 
por invalidez pela Prevcom por opgao e em nome 
do Participante;



• o conjuge ou companheiro(a);

• o filho e, havendo mais de um, o de maior idade;

• os pais e, se ambos forem vivos, o de menor idade.

Segao II: Disposigdes de Controles
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Artigo 49. 0 Conselho Deliberativo, com base em 
parecer atuarial, podera autorizar a segmentagao do 
patrimonio do PREVCOM MULTI em carteiras de inves- 
timentos - “multiportfdlio” e, na data de implementa- 
gao dessas carteiras, novas cotas serao instituidas com 
valor unitario original de R$ 1,00 (um real) e terao seus 
valores mensalmente determinados em fungao da 
valorizagao da respectiva carteira de investimento.

§ 2°. 0 valor da cota se mantera no valor de R$ 1,00 
(um real) no primeiro mes de implantagao do piano e, 
a partir do segundo mes, sera calculada com base na 
valorizagao do patrimonio observada no segundo mes 
anterior aquele a que se referir.

Artigo 48. As cotas dos Fundos a que se refere 
este Regulamento terao, na data da implantagao 
do PREVCOM MULTI, o valor unitario original de 
R$ 1,00 (um real).

Facultative, Participante Ativo Anterior, Autopatroci- 
nado ou Optante e cada Assistido sera titular de uma 
Conta Individual, constituida pela totalidade das cotas 
existentes em seu nome.

§ 1°. O valor de cada cota sera mensalmente deter- 
minado em fungao da valorizagao do patrimonio do 
PREVCOM MULTI e mediante a divisao do valor total 
dos Fundos pelo numero de cotas existentes.

Artigo 53. A Prevcom devera divulgar, ao Patrocina- 
dor e aos Participantes e Assistidos, relatdrio infor- 
mativo onde constem no minimo o demonstrative de 
investimentos e a politica de investimentos adotada.

III. valores dos beneficios pagos aos Assistidos;
IV. saldo e valor das cotas, por tipo de contribuigao 

definida nos termos dos incisos I a III deste artigo.

II. valores das contribuigoes creditadas aos 
Participantes em razao de contribuigoes pagas pelo 
Patrocinador, com o respective numero de cotas;

I. valores das contribuigoes pagas pelos Participantes 
em cada mes, com o respective numero de cotas 
adquiridas, subdivididas em normals e facultativas, 
quando houver;

§ 5°. Se, alem do conjuge, houver um ou mais com- 
panheiros(as), com ou sem filhos, considerar-se-a um 
Beneficiario Principal por grupo familiar, devendo o 
valor do beneficio ser repartido em iguais condigoes.

Artigo 51. O Fundo Coletivo e o Fundo Coletivo de Os- 
cilagao dos Beneficios de Risco serao avaliados anual- 
mente pelo Atuario responsavel pelo PREVCOM MULTI.

§ 4°. Se o conjuge ou companheiro(a) nao forem os 
pais dos filhos do Participante, as contas deverao ser 
mantidas em separado.

§ 3°. Considera-se Beneficiario Principal para os efei- 
tos deste artigo o titular da conta individual na qual 
sera realizado o credito do beneficio, observada 
a seguinte ordem:

Artigo 52. A Prevcom disponibilizara aos Participan
tes e Assistidos do PREVCOM MULTI extratos de suas 
contas individuais, contendo, no minimo:

Artigo 50. A movimentagao das contas individuais sera 
feita em cotas e o valor a ser debitado em cada uma delas, 
referente as saidas de recursos no mes, sera equivalente 
a divisao do valor em reais pelo valor da cota vigente no 
mes anterior ao da movimentagao e o valor a ser credita- 
do em cada uma delas, referente as entradas de recursos 
no mes, sera equivalente a divisao do valor em reais pelo 
valor da cota vigente no mes da movimentagao.

§ 1°. Na hipotese de falecimento do Participante Ati
vo, Autopatrocinado, Participante Ativo Anterior, 
Optante ou do Assistido do PREVCOM MULTI, o saldo 
em cotas sera transferido para a Conta Individual do 
Beneficiario Principal.

Paragrafo unico: O Conselho Deliberativo aprovara os 
regulamentos das carteiras de investimentos nas quais 
obrigatoriamente devera constar o perfil de investimen
to das mesmas e as regras de adesao pelos Participantes 
interessados na aplicagao de seus respectivos recursos 
constantes em suas contas individuais.

Paragrafo unico: A Prevcom podera enviar por meio 
de correio eletronico aos Participantes e Assistidos ex
tratos mensais de suas contas individuais, desde que, 
optando por esse mecanismo, os mesmos informem 
seus respectivos enderegos eletronicos.

§ 2°. Os Beneficios sob a forma de Renda Mensal serao 
debitados em numero de cotas das respectivas contas 
individuais dos Assistidos.

Paragrafo unico: O Conselho Deliberativo da 
Prevcom, desde que respeitada a solvencia e a liqui- 
dez do PREVCOM MULTI, podera autorizar a utiliza- 
gao de parte do saldo de cotas do Fundo Coletivo e do 
Fundo Coletivo de Oscilagao dos Beneficios de Risco 
para efeito de redugao de contribuigoes ou aumento 
de cotas, com fundamento em parecer atuarial.



Segao I: Regras Gerais

Segao III: Do Beneficio Proporcional Diferido

Segao II: Do Autopatroci'nio
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Artigo 55. Dentro do prazo maximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento da comuni- 
cagao da cessagao do vinculo funcional com o Pa- 
trocinador, a Prevcom disponibilizara ao Participan- 
te extrato contendo as informagdes exigidas pela 
legislatjao em vigor.

§ 1°. Apos a disponibilizagao do extrato, o Participante 
tera o prazo de 30 (trinta) dias para optar pelo Autopa- 
trocinio, pelo Beneficio Proporcional Diferido, pelo Res- 
gate de Contribuigdes ou pela Portabilidade, mediante 
protocolo de Termo de Opgao junto a Prevcom.

§ 2°. 0 Participante que nao fizer sua op<;ao no prazo 
previsto no caput deste artigo tera presumida, na for
ma da legislagao vigente, sua opgao pelo Beneficio Pro
porcional Diferido, desde que atendidas as condigdes 
previstas neste Regulamento.

§ 3°. Se o Participante a que se refere o § 2° deste artigo, 
nao tiver atendido as condigdes previstas neste Regula
mento, ser-lhe-a facultado o Resgate de Contribuigdes, 
na forma do Regulamento, desde que nao esteja em gozo 
de qualquer beneficio previsto no PREVCOM MULTI.

§ 4°. Caso o Participante discorde das informagdes cons- 
tantes do extrato disponibilizado pela Prevcom, o prazo 
de que trata o § 1° deste artigo ficara interrompido 
a partir da data do protocolo do pedido de esclareci- 
mentos, devendo a Prevcom prestar as informagdes 
no prazo de 15 (quinze) dias uteis.
§ 5°. Na ausencia de comunicagao tempestiva da ces- 
sagao do vinculo funcional por parte do Patrocinador, 
remanesce o direito do Participante de optar pelo Res
gate de Contribuigdes, pelo Autopatrocinio, pelo Bene
ficio Proporcional Diferido ou pela Portabilidade.

Artigo 57. 0 Participante optante pelo Autopatrocinio 
devera manter o valor de sua contribuigao e a do Pa
trocinador, conforme criterios estabelecidos no Plano

§ 3°. Ao Autopatrocinado sera facultada a opgao pela 
alteragao de sua contribuigao para o PREVCOM MULTI, 
desde que sua solicitagao seja apresentada a Prevcom 
em ate 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do 
Termo de Opgao pelo Autopatrocinio, sem prejuizo da 
possibilidade de alteragao de seu percentual de contri
buigao no mes de aniversario de nascimento.

§ 4°. As contribuigdes vertidas ao PREVCOM MULTI 
em decorrencia do Autopatrocinio serao considera- 
das como contribuigdes do Participante para os efei- 
tos deste Regulamento.

Artigo 58. Considera-se como data de inicio do Autopa
trocinio o dia imediatamente posterior a da perda total 
ou parcial da remuneragao, desde que concomitante 
com o inicio da respectiva contribuigao.

Artigo 59. A opgao pelo Autopatrocinio nao impede 
o posterior exercicio do Beneficio Proporcional Dife
rido, do Resgate de Contribuigao ou da Portabilidade, 
observadas as disposigdes contidas neste Regulamento 
e aplicaveis a cada hipdtese.

§ 1°. A cessagao do vinculo funcional com o Patroci
nador devera ser entendida como uma das formas de 
perda total da Remuneragao Basica recebida.

Artigo 60. 0 Participante podera optar, antes da 
aquisigao do direito ao Beneficio Pleno, por ocasiao 
do termino do vinculo funcional com o Patrocinador, 
pelo Beneficio Proporcional Diferido, a ser concedido 
quando cumpridos os requisites de elegibilidade pre- 
vistos neste Regulamento.

§ 1°. Podera optar pelo Beneficio Proporcional Diferido 
(BPD) o Participante Ativo, o Participante Ativo Faculta
tive, o Participante Ativo Anterior e o Autopatrocinado 
que atender cumulativamente as seguintes condigoes:

Artigo 54. Por ocasiao da cessagao do vinculo fun
cional com o Patrocinador, o Participante Ativo, o 
Participante Ativo Facultativo e o Participante Ativo 
Anterior que nao tiver preenchido as condigoes regu- 
lamentares para a percepgao de beneficio podera op
tar por um dos institutes previstos neste Capitulo, des
de que preencha os requisites necessaries aplicaveis.

§ 5°. A contribuigao do Autopatrocinado devera cor- 
responder, no minimo, ao valor de 10% (dez por cen
to) de 1 UMP.

CAPITULO VIII
INSTITUTOS OBRIGATORIOS Anual de Custeio, no caso de perda parcial ou total 

da Remuneragao Basica recebida, para assegurar a 
percepgao dos beneficios nos niveis correspondentes 
aquela Remuneragao Basica ou em outros definidos 
em normas regulamentares.

§ 2°. O Participante que, mesmo mantendo o vincu
lo funcional com o Patrocinador tiver reduzido o seu 
Salario de Participagao podera assumir a sua contri
buigao e a que seria vertida pelo Patrocinador, cal- 
culadas sobre a diferenga entre o que vinha sendo 
vertido e o novo Salario de Participagao, com o fim de 
constituigao das reservas no mesmo nfvel de antes da 
perda parcial de Remuneragao Basica.

Artigo 56. No caso de afastamento com prejui
zo da remuneragao, o Participante podera optar 
pelo Autopatrocinio.



Segao IV: Do Resgate de Contribuicjdes
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Paragrafo unico: 0 calculo do beneficio decorrente 
da opgao pelo Beneficio Proporcional Diferido consi- 
derara eventual insuficiencia de cobertura existente 
no PREVCOM MULTI fixada no Plano Anual de Custeio.

§ 4°. 0 beneficio decorrente da opgao pelo Beneficio 
Proporcional Diferido podera ser solicitado a partir da 
data em que o Participante completar os requisitos pre- 
vistos no § 2° do artigo 19 deste Regulamento.

§ 3°. A opgao pelo Beneficio Proporcional Diferido im- 
plicara, a partir da data do requerimento, na cessagao 
das contribuigbes para o PREVCOM MULTI, exceto as 
destinadas ao custeio administrativo, em percentual 
ou valor previsto no Plano de Custeio, por meio de pa- 
gamentos feitos diretamente a Prevcom.

§ 5°. Sendo o valor do beneficio mensal, calculado na 
data da concessao, inferior a 1 (uma) UMP, o saldo de 
cotas acumuladas na Conta Individual em nome do Par
ticipante sera pago sob a forma de parcela unica.

I. tenha rompido o vinculo funcional 
com o Patrocinador;

II. esteja vinculado ao PREVCOM MULTI ha, no 
minimo, 6 (seis) meses; e

III. nao tenha preenchido os requisitos de elegibilidade 
ao beneficio pleno, e nao tenha optado pelo Resgate de 
Contribuigbes e pela Portabilidade.

§ 2°. Uma vez manifestada a opgao pelo Beneficio Pro
porcional Diferido, o Participante nao podera optar pelo 
Autopatrocinio, mas podera optar pelo Resgate de Con
tribuigbes e pela Portabilidade.

Artigo 66. 0 requerimento de Resgate de Contribui
gbes devera ser protocolado na Prevcom, que tera o 
prazo de ate 30 (trinta) dias para aprecia-lo, a contar 
da data do protocolo.

I. ruptura do vinculo funcional com o Patrocinador sem 
que tenha optado pelo Autopatrocinio, pelo Beneficio 
Proporcional Diferido ou pela Portabilidade;

II. nao esteja em gozo de qualquer beneficio previsto 
neste Regulamento.

Artigo 63. Na hipbtese de o Participante se tornar in- 
valido ou falecer durante o Periodo de Diferimento, o 
Beneficio ao Participante ou a seus Beneficiarios sera 
concedido sob a forma de parcela unica.

Artigo 65. Resgate de Contribuigbes e o institute que 
assegura ao Participante o recebimento das contri
buigbes pessoais vertidas para o Plano, observadas as 
condigbes estabelecidas nesta Segao.

Paragrafo unico: 0 Participante estara habilitado a 
receber o valor correspondente ao Resgate de Con
tribuigbes quando preencher cumulativamente as 
seguintes condigbes:

§ 2°. Caso o Participante venha a exercer o direito ao 
Resgate de Contribuigbes durante o Periodo de Dife
rimento, tera direito ao valor previsto no artigo 67 
deste Regulamento.

Artigo 64. Na hipbtese de o Assistido falecer apbs a con
cessao do beneficio decorrente da opgao pelo Beneficio 
Proporcional Diferido, o beneficio mensal a ele pago 
sera transferido aos seus Beneficiarios, enquanto estes 
mantiverem esta condigao, observadas, para o paga- 
mento e a manutengao, a forma escolhida pelo Assistido 
segundo as condigbes previstas neste Regulamento.

Artigo 67. 0 valor do Resgate de Contribuigbes cor- 
respondera a totalidade de cotas acumuladas na Con
ta Individual existente em nome do Participante nos 
Fundos Pessoais, excetuando-se as contribuigbes des
tinadas ao custeio dos Beneficios de Risco e das Despe- 
sas Administrativas creditadas em contas especfficas 
e aquelas efetuadas pelo Patrocinador, observado § 2° 
deste artigo, atualizado pela variagao da cota do Plano 
entre a data do calculo e a do respective pagamento.

Artigo 61. 0 beneficio decorrente da opgao pelo Bene
ficio Proporcional Diferido sera concedido na forma 
de Renda Mensal, consecutiva e ininterrupta, ate o 
resgate da ultima cota acumulada na Conta Individual 
em nome do Participante na data da concessao do Be
neficio, e o seu valor mensal sera definido conforme 
opgao do Participante entre as formas previstas na 
Segao VIII do Capitulo V deste Regulamento.

§ 1°. Caso o Participante venha a exercer o direito a 
Portabilidade durante o Periodo de Diferimento, seu 
direito acumulado correspondera ao valor do saldo 
da sua Conta Individual apurado na data da solicita- 
gao da Portabilidade, corrigido pela variagao da cota 
do Plano ate a data da efetiva transferencia dos recur- 
sos ao piano receptor.

Artigo 62. A primeira prestagao do Beneficio Propor
cional Diferido, desde que solicitada, sera paga no mes 
seguinte ao da data em que o Participante preencher 
os requisitos exigidos para a sua percepgao e a ultima 
prestagao sera paga quando se encerrar o prazo de rece
bimento do beneficio, ou no momento em que a Conta 
Individual apresentar saldo nulo.

§ 1°. 0 Participante podera efetuar a opgao pelo resgate 
de valor do Fundo Pessoal Portado referente a trans
ferencia de recursos oriundos de portabilidade, cons- 
tituidos em piano de entidade aberta de previdencia 
complementar ou companhia seguradora, sendo ve- 
dado o resgate de recursos oriundos de portabilidade 
constituidos em piano de beneficios administrados por 
entidade fechada que poderao ser portados.



Segao V: Da Portabilidade

I. do termino do vinculo funcional;

III. nao tenha optado pelo Resgate de Contribuigoes.
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Tempo de contribui^ao 
para o PREVCOM MULTI

§ 2°. 0 valor do resgate previsto no caput deste arti- 
go sera acrescido dos percentuais incidentes sobre as 
contribuigoes aportadas pelo Patrocinador existentes 
no Fundo Patrocinado Aposentadoria, conforme a 
tabela a seguir:

II. no caso de requerimento de cancelamento da 
inscritjao, sem perda do vinculo funcional na data 
em que perder a condigao de Participante;

III. da solicitagao do resgate, para aqueles que, 
anteriormente, tiverem optado pelo Autopatrocinio 
ou pelo Beneficio Proporcional Diferido.

§ 4°. Quando do pagamento do Resgate de Contribui- 
gbes, serao efetuados os descontos legais, os decorren
tes de decisdes judiciais e das demais fontes obrigacio- 
nais na forma da lei.

§ 5°. 0 saldo restante no Fundo Patrocinado Aposenta
doria e nos demais Fundos, apds o pagamento previs
to no caput deste artigo, nao resgatados pelo Partici
pante, sera transferido para o Fundo Coletivo.
Artigo 68. 0 pagamento do valor do Resgate de Con- 
tribuigdes dar-se-a em parcela unica, dentro do prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do pro- 
tocolo do Termo de Opgao.

§ 1°. E facultado ao Participante optar pelo recebi- 
mento do Resgate de Contribuigdes em ate 60 (sessen- 
ta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pela 
variagao da cota do Plano verificada entre a data do 
calculo e a dos respectivos pagamentos, vencendo-se a 
primeira delas dentro do prazo previsto no caput deste 
artigo, e desde que, os valores das parcelas sejam supe- 
riores a 1 (uma) UMP.
§ 2°. Uma vez exercido o Resgate de Contribuigdes ces- 
sara todo e qualquer direito do Participante em relagao 
ao PREVCOM MULTI, exceto em relagao a prestagdes 
vincendas no caso de opgao pelo pagamento parcelado.

Artigo 69. Com o falecimento do Participante Ativo, 
Participante Ativo Facultative, Participante Ativo 
Anterior, Autopatrocinado ou Optante que nao tiver 
Beneficiarios declarados neste Plano, sera assegura- 
do aos herdeiros o recebimento do Resgate das cotas

Ate 12 meses
De 13 a 24 meses
De 25 a 36 meses
De 37 a 48 meses

A partir de 49 meses

%

5%
10%
15% 
20% 
25%

I. esteja vinculado ao PREVCOM MULTI ha, no 
mi'nimo, 6 (seis) meses;

II. nao esteja em gozo de qualquer beneficio previsto 
neste Regulamento;

Paragrafo unico: Nao sera exigida a carencia prevista 
no inciso I deste artigo para a Portabilidade de recursos 
portados de outro piano de previdencia complementar.

Artigo 71. 0 Participante que tiver optado pelo Au- 
topatrocinio ou pelo Beneficio Proporcional Diferido, 
enquanto em diferimento, podera exercer a Portabili
dade, desde que formalize nova opgao.

acumuladas em seu nome no Fundo Pessoal Aposen
tadoria e no Fundo Pessoal Portado na data do fale
cimento, desde que estes declarem a inexistencia de 
quaisquer beneficiarios.

Paragrafo unico: A opgao de que trata o caput deste 
artigo sera formulada por meio de requerimento especi- 
fico para a Prevcom.

§ 2°. 0 valor a ser portado, apurado nos termos deste ar
tigo, sera atualizado pela variagao da cota do Plano, ate 
a efetiva transferencia dos recursos ao piano receptor, 
pro rata die, com base na ultima variagao disponivel.

Artigo 72. 0 valor a ser portado correspondera a to- 
talidade das Cotas acumuladas na Conta Individual 
apurada na data de cessagao das contribuigdes para 
o PREVCOM MULTI.
§ 1°. Na hipotese de Portabilidade apos opgao pelo Bene
ficio Proporcional Diferido e antes da concessao do be
neficio dele decorrente, o calculo do valor a ser portado 
devera ser feito tomando por base o saldo existente na 
Conta Individual na data da solicitagao da Portabilidade.

Artigo 70. 0 Participante Ativo, o Participante Ati
vo Facultativo ou o Participante Ativo Anterior que 
perder o vinculo funcional com o Patrocinador, ou 
o Autopatrocinado podera exercer o direito a Por
tabilidade de seu direito acumulado, consistente na 
transferencia dos recursos financeiros correspon- 
dentes para outro piano de beneficios operado por 
entidade de previdencia complementar ou sociedade 
seguradora autorizada a operar pianos de beneficios 
de previdencia complementar, desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condigdes:

Paragrafo unico: Ocorrendo a hipotese prevista no 
caput deste artigo, o saldo existente em nome do Par
ticipante nos demais Fundos sera revertido para o 
Fundo Coletivo.

§ 3°. 0 Resgate de Contribuigoes sera calculado com 
base nos dados do Participante na data:
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§ 3°. 0 calculo do valor a ser portado considerara even
tual insuficiencia de cobertura existente no PREVCOM 
MULTI, que esteja sendo paga pelo Participante.

§ 4°. A transferencia dos recursos por Portabilidade 
dar-se-a em moeda corrente national, ate o quinto dia 
util do mes subsequente a data do protocolo do Termo 
de Portabilidade, desde que preenchidas todas as condi- 
goes para a correta transferencia dos valores portados.

Artigo 73. A opgao pela Portabilidade e direito inalie- 
navel do Participante e sera exercida em carater irre- 
vogavel e irretratavel, cessando, com a transferencia 
dos recursos financeiros para a entidade receptora, 
todo e qualquer direito do Participante e de sens Be- 
neficiarios e, na ausencia destes, de seus herdeiros, 
em rela^ao ao PREVCOM MULTI.

Artigo 74. 0 institute da Portabilidade nao impli- 
cara, em nenhuma hipotese, qualquer pagamento 
pelo PREVCOM MULTI ou pela Prevcom diretamente 
ao Participante.

Paragrafo unico: Caso o Participante opte por Porta
bilidade no PREVCOM MULTI, os recursos por ele ante- 
riormente portados serao obrigatoriamente portados 
para outra entidade de previdencia complementar ou 
seguradora, nos termos da legislagao vigente, e sem a 
necessidade de cumprimento de carencia.

Artigo 81. Este Regulamento entra em vigor apos a pu- 
blicagao de sua aprovagao pela Autoridade Competen- 
te no Diario Oficial da Uniao.

Paragrafo unico: As alteragoes ao Regulamento 
nao poderao contrariar os objetivos do PREVCOM 
MULTI, prejudicar direitos adquiridos e direitos acu- 
mulados de Participantes e Assistidos, ou violar a 
legisla^ao aplicavel.

Artigo 77. Nao ocorrera decadencia do direito aos 
beneficios previstos neste Regulamento, mas prescre- 
verao em 5 (cinco) anos as prestagdes nao pagas, nem 
reclamadas, contados da data em que forem devidas.

Paragrafo unico: Nao se aplica a prescrigao contra 
menores, incapazes e ausentes, na forma da lei.

Artigo 80. Os casos omissos serao regulados pelo Con- 
selho Deliberativo, por proposta da Diretoria Executi- 
va da Prevcom e, se necessario, ouvido o Patrocinador 
do PREVCOM MULTI.

CAPITULO IX
ALTERAQOES DO REGULAMENTO

CAPfTULOXI
VIGENCIA

CAPITULO X
DISPOSIQOES GERAIS

Artigo 79. A Prevcom podera solicitar periodicamente 
dados aos Participantes e Assistidos a fim de manter 
o cadastro do piano atualizado, podendo sua Direto
ria Executiva deliberar a suspensao do Beneficio de 
Renda Mensal, caso haja sonegagao das informagoes 
solicitadas.

§ 2°.Se os recursos portados resultarem de piano de 
previdencia complementar fechada ou piano de pre
videncia complementar aberta serao mantidos, sepa- 
radamente do direito acumulado pelo Participante no 
PREVCOM MULTI, ate a data da elegibilidade a Benefi
cio Pleno de aposentadoria ou ate a data de concessao 
de Beneficio Pleno de aposentadoria, sendo atualiza- 
dos pela variagao da cota do Plano.

§ 1°. Os recursos portados de outras entidades de pre
videncia complementar ou de sociedade seguradora 
serao alocados em conta individual, especifica, em 
nome do Participante no Fundo Pessoal Portado, onde 
devera ser mantida e identificada a constituigao dos 
recursos portados.

Artigo 75. 0 PREVCOM MULTI podera receber 
recursos portados de outras entidades de previdencia 
complementar ou de sociedade seguradora, desde 
que observado o disposto neste Regulamento e na 
legislagao aplicavel.

Artigo 78. Na hipotese de liquidagao do PREVCOM 
MULTI, deverao ser observadas as disposigoes 
legais vigentes.

Artigo 76. Este Regulamento so podera ser alterado por 
deliberagao do Conselho Deliberativo da Prevcom, me- 
diante previa e expressa concordancia do Patrocinador, 
observada a legislagao vigente, e mediante aprovagao 
da Autoridade Competente.
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PORTARIA N" 935. DE 1" DE OUTUBRO DE 2018
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PORTARIA N” 1.089. DE 2 DE OUTUBRO DE 2018
ANEXO UNICO
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SECRETARIA EXECUT1VA

PORTARIA N- 1.671-SEI. DE C DE OUTUBRO DE 2018

CARLOS MARNE DIAS ALVES

PORTARIA N’ 933. DE 1” DE OUTUBRO DE 2018
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
EM CAMPINAS

SERVING DE ORIENTAQAO E ANALISE
TRIBUTARIA

AT'O DECl.ARATdRIO EXECUTIVO N" 21. 
DE 1“ DE OUTUBRO DE 2018

ATO DECLARATORIO EXECUTIVO N " 20. 
DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

ATO DECI.ARAIORIO EXECUTIVO N” 22. 
DE I’ DEI OUTUBRO DE 2018

SUPERINTENDfiNCTA NACIONAL 
DE PREVIDftNCIA COMPLEMENTAR 

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

SUPERINTENDfcNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
DIRETORIA DE ORGANIZACAO DO SISTEMA 

DE SEGUROS PRIVADOS

II - Rcfomw do estatuio social.
Art. 2” Esta portaria entra cm vigor na data de sua publicafSo.

Divulga os resnhados Unais do Edita! de 
Chtunamento Publico n" I 2018 c dii dutras 
providencias

ATO DECLARATORIO EXECUTIVO N” 6. 
DE 1" DE OUTUBRO DE 2018

ALEXANDRE DANIEL PINHEIRO 
Chcfe do SECAT

An. 2" O 
sua publicacSo no

Rclagao de CNPJ cxcluidas do Parcelamento Especial (PAES) 
89.314.025/0001-73 - ENIO JOSE DICK - EPP 
89.166.094/0001-87 - JOAO LUIZ DA SILVEIRA - ME 
92.933.407/(XX)1-90 - SOC1EDADE HIPICA PORTO Al.EGRENSE

Diario Oficial da Uniao - Se^o i
SUPERINTENDENCIA REGIONAL 

DA 10“ REGlAO FISCAL

DRF/CPS N° 0003/2011 
16/03/2011

presente Ato dcclaratdrio entra 
* Diario Oficial da Uniao.

Exclui pessoas juridicas do Parcclaincnio 
Especial (PAES), de que traia o art 5" da Lei 
n" 10.684. de 30 de main de 2003

cm vigor na data de

O D1RETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no 
uso das atribuigdes que lhe conferc o art. 13 da Lei Complementar 
n" 109. de 29 de maio de 2001, c an. 22, inciso I. alinca "c". do 
Ancxo I do Dccrcto n" 8.992, de 20 de feverciro de 2017, 
considerando as manircstacdes licnicas exaradas no Processo n" 
44011.003183/2018-07 c Juntada n" 0149464. resolve:

Art. 1“ Aprovar o convcnio de adcsao da Tramontina 
Store Comercio Varejisla Lida.. CNPJ n" 07.635.498/0001-08, na 
condi;ao de patrocinadoru do Plano de Bcneficios Tramonlinaprcv. 
CNPB n" 1995.0029-92, c a entidade TRAMONTINAPREV - 
SOCIEDADE PREVIDENCIARIA.

Art. 2" Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicagao.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, 
Infruestrutura de Chaves Puhlieas Brasilcira

Rcgistro Especial de que tr.ua 
do contribuintc abaixo.
_ 148 EDUCACAO I.TDA

___  02 827.992/0001-50

que institui a 
- ICP-Brasil.

Ministerio da Industria, 
Comercio Exterior e Services

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
EM PORTO ALEGRE

SERVICO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO
TRIBUTAR1O

Concede a pessoa juridica n regislro no 
regime de suspensfo do IPI de que tiata a 
Lei n ' 10.637/2002.

Cancela inscrifSo no Rcgistro Especial - 
Papcl limine - instituido pelo art 1“ da Lei 
n '' 11,945, de 04 de junho de 2009. para 
Pessoa Juridiea que realize opemvocs com 
papel imunc

O CHEFE DO SERVICO DE ORIENTACAO E ANALISE 
TRIBUTARIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL EM CAMPINAS, no uso das atribuigocs prcscritas no art. 
314. VI. do Rcgnncnlo Intcmo da Sccretaria da Rcccita Federal do 
Brasil, aprovado pcla Portaria MF n“ 203, de 14 de maio de 2012. 
publicada no Diario Oficial da Uniao - DOU, de 17 de maio de 2012. 
com base no an. I". III. da Portaria de delegagao de competencia da 
DRF/Campinas N" 22. de 21 de feverciro de 2011, publicada no DOU 
de 23/02/2011. tendo em vista o disposto na Lei no 11.945/09, com os 
procedimcntos disciplinados pela IN SRF 976 ()9, com us altcracocs 
Cfetuadas pcla IN SRF 1.011/10, pela IN SRF 1.048/10 c IN SRF 
1.153/11, declare:

An. 1° Fiea CANCELADO o F „ 
a Instrugao Normaliva SRF n“ 976/09, do contribui

CNpJ_______
Processo de_£onccssao de Regislro Especml 
Nn do Rcpistro Psnccifll
Nn do ADE de coiiccssjo de Rcgistro Especial 
Data do ADE de eonccssao de Rcgistro lispc-

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso 
das atnbuicoes que lhe confere o art. 13 da Lei Complementar n° 109. de 
29 de maio de 2(8)1. e art. 22. inciso I. alinca “a", do Anexo I do Dccrcto 
n" 8.992. de 20 de feverciro de 2017. c considerando as manifestaedcs 
tccnicas exaradas no Processo n° 44011.004684/2018-01. resolve:

Art I" Aprovar o Regulamcnto do Plano de Bcneficios 
PREVCOM MULTI, sob o CNPB n“ 201 K OO 18-92. administrado 
pcla Fundagao de Prcvidcncia Complementar do Estado de Sao Paulo, 
e fixar o prazo de 180 (cento e oitenla) dins para que a entidade 
fcchoda coinunique o inicio de funcionamento do Plano a Previc.

Art. 2 " Aprovar o Convdnio de AdesJo do Municipio de 
Birigui/SP, CNPJ 46.151.718'188)1-80, na condigao de palrocinador 
do Plano de Bcneficios PREVCOM MULTI.

Art. 3" Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicagao.

A SF.CRETARIA-EXECUTIVA DO MINISTERIO DA 
INDUSTRIA. COMfiRCIO EXTERIOR E SERVIQOS. conforme 
disposto no Edital de Chamamcnto publico n” 1/2018 c o que eonsta 
no Processo n" 52020.100164/2018-39. combinado com artigo I", 
incises I. II c III. do Anexo VI da Portaria N“ 905-SEI, de 21 de maio 
de 2018. Regimento Inlemo do MDIC. resolve:

Art. 1° Divulgar o rcsultado final do Edital de Chamamcnto 
Publico n" 1/2018, corrcspondcnlc a CHAMADA PUBLICA IX) 
MINISTERIO DA INDIJSTRIA. COMERCIO EXTERIOR E 
SERVINGS PARA A CRIA^AO DE PLATAFORMAS DE 
EXPERIMENTACAO. PF.RMIT1NDO A REALIZAC’AO DE 
EXPERIMENTOS. TESTE DE HIPOTESES E NOVAS 
TECNOLOGIAS EM AMBIENTE QUE SIMULE A ESCALA DE 
PRODUQAO EM UM CENARIO REAL.

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso 
das atribuigdes que lhe confere o art. 13 da Lei Complementar n“ 109. de 
29 de maio de 2001, c art. 22, inciso I, alinca "e", do Anexo I do Dccrcto 
n" 8.992. de 20 de feverciro de 2017. considerando as manifestagdes 
tccnicas exaradas no Processo n“ 44011 005258'2018-86. resolve:

Art. I” Aprovar o 3” termo aditivo da Sanofi-Aventis 
Fannaccutica Ltda., CNPJ n° 02.685.377/0001-57, incorporadora da 
Genzyme do Brasil Ltda.. CNPJ n“ 68.1.32.950/0001-03, na condigiio 
de patrocinadora do Plano de Aposcnladoria Sanofi. CNPB n“ 
2007.0001-56, e a entidade PLANEJAR - SOCIEDADE DE 
PREVIDflNCIA COMPLEMENTAR.

Art. 2“ Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicagao.

Concede a pessoa juridiea o rcgistro no 
regime de suspensSo do IPI de que train a 
Lei n” 10.637/2002.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 
BAURU'SP. com fundamento no artigo 340. inciso III da Portaria MF 
n“ 430 de 09 de outubro de 2017, bcm como no artigo 17° da 
Instrugao Normaliva SRF nJ 948/2009. c considerando o contido no 
processo administralivo n° 10825 720777/2018-81. declare:

Art. 1° Conceder a empresa denominada “JAGUACY 
BRASIL COMlrRCIO DE FRUTAS L1M1TADA”. inscrita no CNPJ 
sob n° 07.217.396/0001-72. o rcgistro no Regime de SuspensSo do 
IPI na aquisigao ou importagao de matcrias-primas. produtos 
intennediarios c matirias de ctnbalagcm. adquiridos por pessoa 
juridiea prcpondcranlcmcnlc exportadora. de que trara o art. 29 da Lei 
n° 10.637/2002.

Art. 2° Este rcgistro. que sc aplica a todos os 
estahelecimcntos da pessoa juridiea. implica no cumprimcnto das 
obrigagocs contidas nn IN RFB 948/2009, podendo ser cancclada. nos 
termos do scu art. 18°.

Art, 3° Este Ato declaratorio Executive entra cm vigor na 
data de sua publicagao.

LUIZ CARLOS APARIiClDO ANfiZIO

O DIRETOR DE ORGANIZAQAO DO SISTEMA DE 
SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP. no uso da compek'ncia suhdelcgada pelo 
Supcnntcndcntc da Suscp. por mcio da Portaria n. 6.523. de 20 de maio 
de 2016, tendo cm vista o disposto na alinca a do artigo 36 do Dccrcto- 
Lei n. 73. de 21 de novembro de 1966 c o que eonsta do processo Suscp 
15414.602682/2018-32. resolve:

Art. I'1 Aprovar as seguintes dcliberagdcs tornados pelo unico 
acionista de AXA SEGUROS S.A . CNPJ n. 19.323.190/0001-06. com 
sede na cidadc de Sio Paulo • SP, nil asscmblcia gcral extraordinaria 
rcalizada cm 8 de Janeiro de 2018:

I - Criagdo do comitd de auditoria c clcigao de sous membros:

O DIRETOR DE ORGANIZACAO DO SISTEMA DE 
SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP. no uso da competencia subdelegada pelo 
Supcrimcndente da Suscp. por mcio da Portaria n. 6.523, de 20 de 
maio de 2016. tendo em vista o disposto na alinca a do artigo 36 do 
Decrcto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que eonsta do 
processo Susep 15414.608296/2018-54, resolve:

Art. 1” Aprovar as seguintes dcliberagdcs lomadas pelo 
acionista unico de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.. 
CNPJ n. 06.136.920/0001-18. com sede na cidadc de SSo Paulo - SP. na 
asscmblcia gcral extraordinaria rcalizada cm 29 de murgo de 2018:

I - Aumcnto do capital social em R$ 61.000.000.00. 
elevando-o para RS 138.961.331,56, representado por 70.284.367 
agdes ordindrias nominativas. sent valor nominal; e

II - Rcforma c consolidagao do cstatuto social.
Art. 2” Esta portaria entra cm vigor na data de sua publicagao.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 
BAURU'SP. com fundamento no artigo 340, inciso III da Portaria MF 
n° 430 de 09 de outubro de 2017. bcm como no artigo 17° da 
Instrugao Normative SRF n° 948/2009, c considerando o contido no 
processo administrative n° 13827.720234/2017-51, declare:

Art. I Conceder a empresa denominada "CITROLEO 
INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIA1S LTDA", 
inscrita no CNPJ sob n° 51.527.190/0001 -30. o rcgistro no Regime de 
Suspcnsao do IPI na aquisigao ou importagao de matcrias-primas, 
produtos intermediarios c matdrias de cmbalagcm. adquiridos por 
pessoa juridiea preponderantemente exportadora. de que trara o art. 
29 da Lei n° 10.637/2002.

Art. 2° Este rcgistro. que sc aplica a todos os 
cstabclccimcntos da pessoa juridiea. implica no cumprimcnto das 
obrigagdes contidas na IN RFB 948/2009. podendo ser cancclada. nos 
termos do scu art. 18°.

An. 3° Este Ato declaratorio Exccutivo entra cm vigor na 
data de sua publicagdo.

LUIZ CARLOS APARECIDO ANfeZIO

O AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL abaixo idcntificado. cm cxcreicio na Dclcgacia 
da Rcccita Federal do Brasil cm Porto Alegre, no uso da competencia 
dclcgada pcla Portaria DRF/POA n° “ 091/2012. publicada no DOU de 
16 de julhodc 2012. c tendo cm vista o disposto no art. I". §3°. arts. 5°c 
7° da Lei n“ 10.684. de 30 de maio de 2003. no art. 12 da Lei n“ 11.033. 
de 21 de dezembro de 2004, nos arts. 9“ a 17 da Portaria Conjunta 
PGFN/SRF n" 3, de 25 de agosto de 2004, c na Portaria Conjunta 
PGFN/SRF n” 4. de 20 de setembro de 2004, declare:

Art. I” Ficam cxcluidas do Parcelamento Especial PAES' 
Previdcnciano de que trata o art 5° da Lei n" 10.684, de 30 de maio de 
2003, de acordo com scu art. 7". as pessoas juridicas citadas no Anexo 
Unico a este Ato declaratorio. tendo cm vista a nao liquidagao do 
parcelamento cm ate 180 mescs conseeutivos.

Art. 2° O detalhamento do motive da cxclusilo podcni ser obtido 
na piigina da Sccretaria da Rcccita Federal do Brasil (RFB) na Internet, 
no enderego <www.rcccita.fazcnda.gov.br> .com a utilizagao da Senha 
PAES.

Art. 3" E facultado aos sujeitos passives, no prazo de 10 dias, 
contado da data de publicagao destc ADE. apresentar rccurso 
administralivo dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil em 
Porto Alegre, situada na Avenida Loureiro da Silva. 445 - Central de 
Atendimcnto ao Contribuintc - CAC.

Art. 4" Nao havendo apresentngao de rccurso no prazo previsto 
no art. 3". a exclusSo do PAES serf definitiva.

Art. 5“ Este ADE entra cm vigor na data de sua publicagao.

http://www.in.gov.br/auienlicidade.htnil
tr.ua
http://www.rcccita.fazcnda.gov.br
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<NOME DO PLANO, NA FORMA ABAIXO:

Das PARTES:

.0

1

De um lado,
o <NOME DO MUNICIPIO/ESTADO >, CNPJ/MF sob o n°<xxx.xxx.xxx/xxxx-x> 
inscrigao estadual isenta, pessoa juridica de direito publico, neste ato representado 
pelo <CHEFE DO PODER>, Sr. (a) <Xxxxxxxxx>, <nacionalidade>, <estado civil>, 
<profissao>, portador do CPF n° <xxx.xxx.xxx-xx>, com domicilio 
<endereQo>,<cidade>-<UF>,CEP <xx.xxx-xxx>, no uso de suas competencias, 
doravante denominado PATROCINADOR,

e, de outro lado,

a FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO 
PAULO - SP-PREVCOM, entidade fechada de previdencia complementar com 
personalidade juridica de direito privado, com sede na <enderego>,<cidade>- 
<UF>,CEP <xx.xxx-xxx>, CNPJ/MF sob o n° 15.401.381/0001-98, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social pelo Sr.(a) <Xxxxxxxxx>, 
<nacionalidade>, <estado civil>, <profissao>, portador do CPF n° <xxx.xxx.xxx-xx>, 
doravante denominada simplesmente SP-PREVCOM.

CONVENIO DE ADESAO QUE CELEBRAM, DE UM LADO, O 
<NOME DO MUNiCIPIO/ESTADO>, E, DE OUTRO LADO, A 
FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
ESTADO DE SAO PAULO - SP-PREVCOM, TENDO POR 
OBJETO O PLANO DE BENEFICIOS COMPLEMENTARES

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Convenio de Adesao ao 

<NOME DO PLANO>, doravante denominado simplesmente PLANO, administrado 

pela SP-PREVCOM, em especial atenpao ao contido no art. 13 da Lei 

Complementar Federal n° 109, de 29 de maio de 2001, no Estatuto Social da 

Fundagao, anexo I do Decreto do Estado de Sao Paulo n° 57.785 de 10 de fevereiro
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.2.

1.2.1. O PLANO adota a modalidade de contribuiQao definida.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ADESAO E SUAS CONDIQOES

2

O PLANO, que prove beneficios previdenciarios complementares na forma do 

Regulamento proprio, destina-se aos servidores publicos abrangidos pelo regime de 

previdencia complementar instituido pela Lei <Lei instituidora do regime de 

previdencia complementar no ambito municipal/estadual>, a partir da aprovapao do 

presente convenio de adesao pelo orgao regulador e fiscalizador das entidades 

fechadas de previdencia complementar.

1.1. O objeto do presente Convenio de Adesao e a formalizapao da adesao do 

PATROCINADOR ao PLANO, sob a administrapao da SP-PREVCOM, na forma 

aqui ajustada.

de 1012, assim como o disposto na Lei Complementar Federal n° 108 e na Lei 

Complementar Federal n° 109, ambas de 29 de maio de 2001, no art. 4° a 23 da Lei 

do Estado de Sao Paulo n° 14.653, de 22 de dezembro de 2011 e na Lei <Lei 

instituidora do regime de previdencia complementar no ambito municipal/estadual>, 

que se regera pelas seguintes clausulas e condipbes:

2.1. O PATROCINADOR, pelo presente e na melhor forma de direito, adere ao 

PLANO o qual e aceito, pela SP-PREVCOM, nos termos deste instrumento, e 

conforme aprovapao do Conselho Deliberative dessa entidade fechada de 

previdencia complementar.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DO PATROCINADOR

3.1. Sao obrigagoes do PATROCINADOR:

3

c) recepcionar e encaminhar a SP-PREVCOM, na forma convencionada 

entre as PARTES, as propostas de inscrigao dos interessados em participar do

a) cumprir e fazer cumprir, fielmente, as disposigdes legais, regulatorias, 

do Estatuto Social da SP-PREVCOM, do Regulamento do PLANO, complementado 

pela Nota Tecnica Atuarial e Plano de Custeio Anual, assumindo os deveres e 

responsabilidades que lhe sao atribuidos por estes instrumentos, aos quais 

manifesta plena aquiescencia, e pelo presente Convenio de Adesao. Esses 

instrumentos poderao sofrer alteragoes, observada a legislagao e as condigoes 

neles prbprios estabelecidas;

2.2. O PATROCINADOR declara, para todos os efeitos, conhecer o Estatuto 

Social da SP-PREVCOM, o Regulamento do PLANO, a vigente Nota Tecnica 

Atuarial e o vigente Plano de Custeio, os quais vinculam as PARTES convenentes, 

em todos os seus termos e condigoes.

2.3. O PATROCINADOR, manifesta sua plena aquiescencia com os instrumentos 

referidos no item 2.2, obrigando-se ao integral cumprimento do que neles se contem 

e suas posteriores alteragoes na forma pactuada nos mesmos e em atengao as 

regras legais pertinentes.

b) divulgar e oferecer a seus servidores, potenciais participantes, a 

inscrigao no PLANO, na forma prevista no seu Regulamento, disponibilizando o 

acesso a copia do Regulamento do PLANO e material que descreva, em linguagem 

simples e precisa, as caracteristicas do PLANO;
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se

com o

4

e) comunicar a SP-PREVCOM a perda da condipao de servidor, 

participante do PLANO;

i) fornecer a SP-PREVCOM, em tempo habil, todas as informapoes e 

dados necessarios, que lhe forem requeridos, bem como toda a documentaqao

d) fornecer mensalmente a SP-PREVCOM os dados cadastrais de seus 

servidores referidos no item 1.2 deste Convenio de Adesao, que aderirem ao 

PLANO, e de seus respectivos dependentes, bem como toda a documentaqao 

legalmente exigida, dentro das especificagdes que entre si venham a ajustar ou da 

forma exigida pelas autoridades competentes, assim como as alteragoes funcionais 

e de remuneragao, ate o 5° dia util do mes subsequente;

f) colaborar, quando requerido pela SP-PREVCOM, 

recadastramento de participante e de beneficiarios do PLANO;

PLANO, bem como os termos de requerimentos e de opgoes previstos no 

Regulamento, na forma ajustada entre as PARTES;

g) descontar da remuneragao de seus servidores referidos no item 1.2 

deste Convenio de Adesao, participantes do PLANO, as contribuigoes por eles 

devidas, bem como, tempestivamente, nos termos regulamentares, recolher essas 

contribuigoes juntamente com as de sua propria responsabilidade, bem como, as 

demais prestagoes que lhe couberem, arcando com os encargos que lhe 

competirem por atraso nesse recolhimento, conforme a legislagao, as disposigoes 

regulatorias, o Estatuto Social da SP-PREVCOM, o Regulamento do PLANO, e o 

respectivo Plano de Custeio;

h) contribuir para o custeio administrative do PLANO, na forma 

estabelecida pelo Plano de Custeio Anual;
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA SP-PREVCOM

4.1. Sao obrigapoes da SP-PREVCOM:

5

legalmente exigida, dentro das especificagoes que entre si venham a ajustar ou da 

forma exigida pelas autoridades competentes, responsabilizando-se pelos encargos, 

inclusive pelo pagamento de multas, que sejam imputadas pela SP-PREVCOM, em 

decorrencia de nao observancia, por parte do PATROCINADOR, das obrigagdes 

oriundas da legislagao, deste Convenio de Adesao, do Estatuto Social da SP- 

PREVCOM e do Regulamento do PLANO, complementado pela Nota Tecnica 

Atuarial e pelo Plano de Custeio;

j) enviar a SP-PREVCOM arquivos mensais com as informagoes sobre 

os descontos efetuados, identificando o participante e as incidencias da base de 

calculo das contribuigbes, por rubrica, aliquota aplicada e o valor final descontado 

dos vencimentos ou salaries, bem como a contrapartida patronal respectiva;

k) indicar os orgaos responsaveis pelo envio das informagoes cadastrais 

e financeiras dos servidores que se vinculam do PLANO;

I) comunicar imediatamente quaisquer alteragdes nos dados acima 

indicados, de modo a garantir o permanente fluxo de comunicagao entre as 

PARTES.

a) atuar como administradora do PLANO no cumprimento de seus 

deveres, obrigagdes e responsabilidades e no exercicio de seus poderes, direitos e 

faculdades, em conformidade com o seu Estatuto Social, o Regulamento do PLANO 

e a legislagao aplicavel, agindo de forma proba, etica, com zelo e boa fe em todas as 

operagdes relatives ao PLANO;
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e) estabelecer, juntamente com o PATROCINADOR, um calendario para a 

transmissao de informagdes entre as PARTES, por meio eletronico, a ser observado 

para registro de alteragbes cadastrais e financeiras de participantes;

c) disponibilizar, para cada participante que se vincular ao PLANO, 

Certificado de Inscrigao, copia do Regulamento atualizado e de material explicativo 

que descreva, em linguagem simples e precisa, as caracteristicas do PLANO, 

preferencialmente por meio eletronico;

f) enviar arquivo mensal para o PATROCINADOR no formato acordado 

entre as PARTES, com as informagbes que, eventualmente, sejam alteradas pelo 

servidor diretamente junto a SP-PREVCOM, especialmente solicitagbes de 

cancelamento e alteragao de aliquota de contribuigao;

g) remeter demonstratives gerenciais peribdicos ao PATROCINADOR, 

relatives ao desempenho do PLANO, especialmente relatbrios mensais de 

investimentos e os balancetes, bem como as informagbes por este solicitadas;

h) dar ciencia ao PATROCINADOR dos demais atos que se relacionem
6

d) receber do PATROCINADOR as contribuigbes descontadas de seus 

servidores, juntamente com as de responsabilidade do PATROCINADOR, devidas 

ao PLANO, inclusive para o custeio administrative, conforme a legislagao aplicavel, 

o Estatuto Social da SP-PREVCOM, o Regulamento do PLANO e o Plano de 

Custeio;

b) aceitar, nos termos do item 1.2 deste Convenio de Adesao, a 

inscrigao dos servidores do PATROCINADOR, que preencham os requisites do 

Regulamento, e queiram aderir, como participantes, ao PLANO, bem como a 

indicagao dos respectivos beneficiarios, assim reconhecidos no Regulamento do 

referido PLANO;
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com sua condiQao perante o PLANO;

demaisinfo rm ar aos

CLAUSULA QUINTA - DA CONFIDENCIALIDADE

7

i) denunciar o presente Convenio de Adesao em caso de inadimplemento 

contratual;

I) aplicar os recursos garantidores das reserves tecnicas do PLANO nos 

ativos financeiros que estejam em acordo com a legislapao em vigor e com a Politica 

de Investimentos do PLANO. Essa regra se aplica aos ativos financeiros que 

permanecerem sob gestao da SP-PREVCOM assim como sob a gestao de terceiros; 

e

m) autorizar, a qualquer momento, a realizagao de auditorias diretas ou por 

empresa especializada e credenciada pelo PATROCINADOR, desde que solicitado 

com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedencia.

j) a SP-PREVCOM esta autorizada a

patrocinadores, por mensagens eletrdnicas ou por noticia no site da entidade ou 

outras formas que garantam ampla divulgagao, o inadimplemento do 

PATROCINADOR no pagamento ou repasse de contribuigbes ou outros valores, 

sem prejuizo das demais providencias cabiveis, caso esta se prorrogue pelo prazo 

superior a 90 (noventa) dias.

k) manter a independencia patrimonial do PLANO em relagao aos demais 

pianos sob a administragao da SP-PREVCOM, bem como em face de seu 

patrimonio nao vinculado aos pianos de beneficios e dos patrimonios do 

PATROCINADOR e do Estado de Sao Paulo;
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5.1.

5.2.

5.3.

6.2.

8

O dever de confidencialidade nao e oponivel a ordem judicial ou determinapao 

de autoridade publica competente para o acesso as informapoes.

CLAUSULA SEXTA - DO CUSTEIO DO PLANO E DA INEXISTENCIA DE 
SOLIDARIEDADE

6.1. A responsabilidade do PATROCINADOR no custeio do PLANO dar-se-a 

conforme estabelecido no Regulamento do PLANO e em seu Plano de Custeio, 

assim como a responsabilidade pelo custeio administrative, observados os limites 

legais e regulatorios aplicaveis.

a) nao divulgar quaisquer informagdes relativas aos respectivos bancos 

de dados e relatorios de cruzamento de informapdes; e

b) nao utilizer as informapdes constantes nos relatorios gerados para fins 

nao aprovados e acordados entre as PARTES.

O dever de confidencialidade nao se sobrepde as informapdes que devem ser 

oferecidas pela SP-PREVCOM em razao do disposto na Lei Federal n° 9.613, de 03 

de marpo de 1998, no Decreto Federal n° 5.640, de 26 de dezembro de 2005 e no 

Decreto Federal n° 5.687, de 31 de Janeiro de 2006, nos estritos limites ali definidos, 

na prevenpao dos crimes de “lavagem” ou ocultapao de bens, direitos e valores e 

acompanhamento de operapdes com pessoas politicamente expostas.

As PARTES convenentes se comprometem a garantir o tratamento 

confidencial das informapdes levantadas ou fornecidas pelas mesmas, assumindo as 

seguintes obrigapdes:

Nao havera solidariedade obrigacional entre o PATROCINADOR ou 

quaisquer outros patrocinadores do PLANO; com os demais pianos de beneficios



Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

RREVCOM CONVENIO DE ADESAO

CLAUSULA SETIMA - DA RETIRADA DE PATROCINIO

7.1.

7.2.

9

administrados pela SP-PREVCOM, e, igualmente, nao havera solidariedade com a 

SP-PREVCOM, enquanto administradora do PLANO, ou com o Estado de Sao 

Paulo.

6.3.1. A SP-PREVCOM mantera escrituraqao propria dos recursos destinados ao 

PLANO, identificando-os separadamente como lhe determina as regras legais 

aplicaveis.

O PATROCINADOR podera, a qualquer momento e justificadamente, 

denunciar, por escrito, o presente Convenio de Adesao, observadas as disposipoes 

estatutarias, as regras legais aplicaveis e normas do Regulamento, atendendo ainda 

ao disposto nos itens 7.2 e 7.3 desta Clausula.

7.3. O PATROCINADOR retirante observara o cumprimento da totalidade de seus 

compromissos legais, regulatorios, estatutarios e regulamentares, com o PLANO, no 

tocante aos direitos da SP-PREVCOM e dos participantes e assistidos.

A manifestapao do PATROCINADOR, no caso de requerimento de sua 

retirada do PLANO, sera encaminhada, na forma e documentapao exigidas, ao 

Conselho Deliberativo da SP-PREVCOM e ao drgao fiscalizador das entidades de 

previdencia complementar para a sua previa aprovaqao.

6.3. O PATROCINADOR do PLANO nao responde pelas obrigapoes assumidas 

pela SP-PREVCOM em relapao a qualquer outro piano de beneficio sob a sua 

administrapao.
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7.4

CLAUSULA OITAVA - DA TRANSFERENCIA

8.1 A

CLAUSULA NONA - DAS SANQOES

9.1

CLAUSULA DECIMA - DO EXERCICIO DOS DIREITOS

10

O PATROCINADOR fica sujeito as sangoes civeis e administrativas 

cominadas pela legislagao aplicavel, pelo Estatuto Social da SP-PREVCOM e pelo 

Regulamento do PLANO no caso de descumprimento das obrigagdes contraidas.

9.2. Na hipotese de descumprimento do envio de informagoes cadastrais de 

participantes, o PATROCINADOR ficara sujeito ao pagamento de multa equivalente 

0,5 UMP - Unidade Monetaria do Plano, por cada participante.

A retirada do PATROCINADOR nao podera acarretar quaisquer obrigagoes 

financeiras para a SP-PREVCOM, para os demais pianos de beneficios 

administrados pela SP-PREVCOM ou para o Estado de Sao Paulo.

8.2. As transferencias previstas no item 8.1. obedecem a procedimentos 

administrativos proprios para a autorizagao do Conselho Deliberativo da SP- 

PREVCOM, do orgao de controle do PATROCINADOR e da Superintendencia 

Nacional de Previdencia Complementar-PREVIC.

SP-PREVCOM podera, por meio da solicitagao do respective 

PATROCINADOR, realizar as transferencias de piano ou de patrocinio, de grupo de 

participantes e de reservas para outro piano de beneficios complementares sob sua 

administragao, ou para outra entidade fechada ou aberta de previdencia 

complementar.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA DURAQAO DO CONVENIO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SOLUQAO DE QUESTOES

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1

11

E, por estarem assim justas e acordadas as PARTES, seus representantes firmam o 

presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, forma e eficacia, na presenga 

das testemunhas abaixo assinadas.

11.1 O presente Convenio de Adesao vigera por prazo indeterminado e teve a sua 

expressa autorizagao a partir da emissao do protocolo de sistema informatizado, 

com aplicagao imediata, podendo ser revisto a qualquer tempo por acordo entre as 

partes, desde que obedecidas as disposigdes do estatuto social e do regulamento, 

nos termos da legislagao em vigor.

Fica eleito o Foro da cidade de <cidade/UF>, para qualquer litigio oriundo do 

presente Convenio, renunciando, as PARTES, a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.

10.1 A abstengao, por parte da SP-PREVCOM, do exercicio de quaisquer direitos 

ou faculdades que lhe assistam, em virtude de lei, ato regulatorio, contrato, 

regulamento ou deste Convenio de Adesao, nao implicara em novagao, nem 

impedira a SP-PREVCOM de exercer, a qualquer momento, esses direitos e 

faculdades.

12.1 As questdes referentes ao presente Convenio de Adesao serao resolvidas 

com base nas disposigdes legais, regulatdrias e regulamentares aplicaveis e 

submetidas, se necessario, aos drgaos competentes.
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(nome da cidade)/(UF), (dd) de (mm) de (aaaa).

<Xxxxxxxxx>

<CHEFE DO PODER>

<Xxxxxxxxx>

<REPRESENTANTE DA ENTIDADE>

SP-PREVCOM

TESTEMUNHAS

Nome: <Xxxxxxxxx> Nome:<Xxxxxxxxx>

CPF/MF <xxx.xxx.xxx-xx> CPF/MF <xxx.xxx.xxx-xx>

RG n° <xxxx> RG n° <xxxx>

12

<NOME DO MUNI'CIPIO/ESTADO >
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TERMO DE COMPROMISSO

MULTI, NA FORMA ABAIXO:

Das PARTES:

e, de outro lado,

a FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO 

PAULO - SP-PREVCOM, entidade fechada de previdencia complementar com 

personalidade jundica de direito privado, com sede na Avenida Brigadeiro Luis 

Antonio, 2.701, Cidade de Sao Paulo - SP, CNPJ/MF sob o n.° 15.401.381/0001 - 

98, neste ato representada na forma de seu Estatuto pelo Diretor-Presidente, o Sr. 

CARLOS HENRIQUE FLORY, brasileiro, economista, casado, inscrito no CPF/MF 

sob o n° XXXXX, no uso de suas competencias, doravante denominada SP- 

PREVCOM,

De urn lado,

o MUNICIPIO DE XXXXX, CNPJ/MF sob o n° XXXXX, inscrigao estadual isenta, 

pessoa juridica de direito publico, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, XXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (formagao/profissao), inscrito no 

CPF n° XXXXX, com sede administrativa na (enderego complete), no uso de suas 

competencias, doravante denominado PATROCINADOR,

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM, 
DE UM LADO, O MUNICIPIO DE XXXXX E, DE 
OUTRO LADO, A FUNDAQAO DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO 
- SP-PREVCOM, TENDO POR OBJETO A 
OPERACIONALIZAQAO DO PLANO DE 
BENEFICIOS COMPLEMENTARES PREVCOM
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

2.1.

2.2. O aporte anual do PATROCINADOR deve ser realizado enquanto os valores 

oriundos das taxas para custeio das despesas administrativas estabelecidas no 

Plano de Custeio Anual e de responsabilidade de participantes e PATROCINADOR 

forem insuficientes para atender as despesas administrativas do PLANO.

2.3. O valor do aporte anual sera de R$ 17.820,00 (Dezessete Mil e Oitocentos e 

Vinte Reais) referente ao custo estimado pela SP-PREVCOM, com base no 

orgamento previsto para este ano, para 1.000 (urn mil) participantes no PLANO, 

numero minimo aceitavel para a existencia de urn piano de contribuigao definida. 

Nos anos seguintes devera ser baseado na tabela em anexo, corrigida conforme 

item 2.5. desta Clausula.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO INICIAL 

DO PLANO

Para o custeio administrative, necessario ao regular funcionamento do 

PLANO, o PATROCINADOR repassara a SP-PREVCOM aportes na forma prevista 

neste Termo de Compromisso.

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Termo de Compromisso, que 

se regera pelas seguintes clausulas e condigoes:

1.1. O objeto do presente Termo de Compromisso e pactuar os procedimentos e 

padrbes operacionais relatives a relagao previdenciaria estabelecida no Convenio 

de Adesao ao PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MULTI (CNPB n° 2018.0018- 

92), doravante denominado simplesmente PLANO, na forma aqui ajustada.
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2.4. 0 valor do aporte anual indicado em 2.3. sera calculado pro rata, contado a 

partir do mes subsequente a data de aprovagao do Convenio de Adesao pela 

Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - PREVIC, devendo ser 

pago em parcela unica ate o dia 10 (dez) daquele mes. Nos anos seguintes o aporte 

anual devera ser pago ate o 30° (trigesimo) dia do mes de abril, observando-se, em 

caso de inadimplencia, o previsto na Clausula Terceira.

2.5. O valor do aporte anual do PATROCINADOR sera reajustado com base no 

mes de margo, surtindo seus efeitos no mes de abril e observara a seguinte formula:

Valor Aporte Anual3 = (numero minimo de participantesb * custo per capita 

da SP-PREVCOMc * 12)-taxas para custeio das despesas administrativasd

em que:

(a) Valor Aporte Anual: valor pago anualmente pelo PATROCINADOR a SP- 

PREVCOM;

(b) Numero minimo de participantes: quantidade de participantes do PLANO, 

observado o numero minimo necessario estipulado pela SP-PREVCOM com 

base em estudos tecnicos (atualmente, 1.000 participantes);

(c) Custo per capita da SP-PREVCOM: custo real mensal por participante, 

calculado com base no orgamento da Fundagao para o ano vigente (janeiro 

a dezembro);

(d) Taxas para custeio das despesas administrativas: valor contribuido pelos 

participantes inscritos no ano anterior e pelo PATROCINADOR, referente a 

taxa de administragao e taxa de carregamento estabelecidas no Plano de 

Custeio Anual.



PREVCOM Funda$ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo

CLAUSULA TERCEIRA - DAS SANQOES

2.10. Os valores das contribuiQoes regulares do PATROCINADOR e do participante 

serao objeto de prestapao de contas na forma regularmente exigida das entidades 

fechadas de previdencia complementar, incluindo os investimentos realizados.

2.7. O valor do Aporte Anual do PATROCINADOR podera ser ajustado acima da 

variapao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado 

no exercicio anterior, desde que acordado entre as partes com o objetivo de suprir 

eventuais necessidades do PLANO.

2.8. Ainda que identificada a suficiencia ao longo do ano, o valor do aporte anual 

devera ser pago ate o mes do reajuste previsto no item 2.5 desta Clausula.

2.9. O valor do Aporte Anual aqui ajustado destina-se a cobertura de custos 

administrativos necessaries ao regular funcionamento do PLANO, valor que sera 

objeto de acompanhamento exclusive pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 

da SP-PREVCOM, na forma de suas regras estatutarias.

3.1.0 PATROCINADOR fica sujeito as sangdes civeis e administrativas cominadas 

pela legislagao aplicavel, pelo Estatuto da SP-PREVCOM e pelo Regulamento do 

PLANO no caso de descumprimento das obrigagoes contraidas.

2.6. O valor reajustado fica limitado ao resultado do produto da variagao do Indice 

Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, pelo valor vigente antes do 

reajuste, observado o item 2.7 desta Clausula.
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CLAUSULA QUARTA - DO EXERCICIO DOS DIREITOS

CLAUSULA QUINTA - DA DURAQAO DO TERMO DE COMPROMISSO

CLAUSULA SEXTA - DA SOLUQAO DE QUESTOES

CLAUSULA SETIMA - DO FORO

6.1. As questdes referentes ao presente Termo de Compromisso serao resolvidas 

com base nas disposipoes legais, regulatorias e regulamentares aplicaveis; e 

submetidas, se necessario, aos orgaos competentes.

4.1. A abstengao, por parte da SP-PREVCOM, do exercicio de quaisquer direitos 

ou faculdades que lhe assistam, em virtude de lei, ato regulatorio, contrato, 

regulamento, convenio de adesao ou deste Termo de Compromisso, nao 

implicara em novagao, nem impedira a SP-PREVCOM de exercer, a qualquer 

momento, esses direitos e faculdades.

5.1. O presente Termo de Compromisso e celebrado por prazo indeterminado, 

entrando em vigor na data de aprovagao do respective convenio de adesao, 

conforme Portaria publicada no Diario Oficial da Uniao.

3.2. No caso de descumprimento, pelo PATROCINADOR, das obrigagbes 

estabelecidas na CLAUSULA SEGUNDA, sera observada a incidencia da multa de 

mora e atualizagao monetaria conforme previstos para os tributes federais.

5.2. O presente Termo de Compromisso podera ser denunciado a qualquer 

tempo, por qualquer das partes, mediante comunicagao expressa, com 

antecedencia minima de 6 (seis) meses.
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Sao Paulo/SP, XX de XXXXX de 2022.

xxxxx CARLOS HENRIQUE FLORY

PREFEITO DIRETOR-PRESIDENTE
MUNICIPIO DE XXXXX SP-PREVCOM

TESTEMUNHAS

Nome: XXXXX Nome: XXXXX

CPF/MF n° XXXXXCPF/MF n° XXXXX

7.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, para 

qualquer litigio oriundo do presente Termo de Compromisso, renunciando, as 

PARTES, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas as PARTES, seus 

representantes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, 

forma e eficacia, na presenga das testemunhas abaixo assinadas.
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Artigo 3° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
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de Janeiro de 2020

Fundamenta$ao Legal: art. 9°, I e §1° da Lei 14.653, de 22-12-2011, art. 27, VII 
e art. 52 a 56 do Estatuto aprovado pelo Decreto 57.785, de 10-02-2012

Paragrafo unico. Os membros do Comite Gestor submetem- -se ao Codigo de 
Etica e Conduta da SP-PREVCOM.

Resolugao do Conselho Deliberativo 02/2019
Regimento Interno do Comite Gestor de Plano de Beneficios PREVCOM 
MULTI
Assunto: Aprova o Regimento Interno do Comite Gestor do Plano de Beneficios 
PREVCOM MULTI

Artigo 2° - O Comite Gestor do Plano de Beneficios PREVCOM MULTI e o 
drgao responsavel pela definigao da estrategia das aplicagbes financeiras e 
acompanhamento do Plano de Beneficios PREVCOM MULTI, observadas as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva.
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Estado de Sao Paulo Joao Doria - Governador

Palacio dos Bandeirarnes ■ Av Morumbi 4.500 » Morumb « Sao Paulo • CEP OSfcSO-OtiO ■ !e 2I93-8OO0 

Volume 130 • Numero4 • Sao Paulo, quarta-feira. 8 de janeiro de 2020

O Conselho Deliberativo da Fundagao de Previdencia Complementar do 
Estado de Sao Paulo-SP-PREVCOM, no uso das atribuigdes que lhe conferem 
o inciso VII do art. 27 do Estatuto, aprovado pelo Decreto 57.785, de 10-02- 
2012, em reuniao realizada em 29-10-2019, por unanimidade de seus 
membros, resolve:

Poder
Executive
se^ao I

| imprensa oficial
GOVESNO OO ESTADO DE SAO PAUIO

Artigo 1° - Aprovar, na forma do Anexo I, o Regimento Interno relative as 
atividades do Comite Gestor do Plano de Beneficios PREVCOM MULTI, orgao 
integrante da estrutura auxiliar da Fundagao de Previdencia Complementar do 
Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM.

http://www.imprensaoficial.com.br


ANEXO I DA RESOLUQAO CD 02/2019

CAPITULO I

INTRODUQAO

CAPITULO II

DA COMPOSIQAO DO COMITE GESTOR DO PLANO PREVCOM MULTI
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§ 4° - Quando todos os Patrocinadores tiverem indicado representante, o direito 
a nova indicapao ocorrera conforme ordem inicial.

Artigo 4° - O Comite Gestor do Plano de Beneficios PREVCOM MULTI sera 
composto por 3 (tres) membros, indicados pelos Patrocinadores do Plano em 
carater rotativo.

b) O Patrocinador deve estar adimplente com suas obrigapoes contratuais e 
financeiras.

Artigo 2° - O Comite Gestor do Plano sera instituido mediante portaria da 
Diretoria Executiva.

§ 1° - O sistema rotativo para indicapao de membros do Comite Gestor devera 
seguir os seguintes criterios:

a) O Patrocinador devera possuir participantes inscritos no Plano PREVCOM 
MULTI; e

§ 2° - O Patrocinador que preencher os requisites do § 1° deste artigo podera 
indicar 1 (urn) membro para compor o Comite Gestor.

§ 3° - Devera ser observado o criterio rotativo entre os Patrocinadores aptos 
por ordem de adesao ao Plano.

REGIMENTO INTERNO DO COMITE GESTOR DO PLANO DE BENEFICIOS 
PREVCOM MULTI

Artigo 3° - O relacionamento entre os membros do proprio Comite e com os 
demais integrates da SP-PREVCOM deve pautar-se pela cooperagao e pelo 
principio da boa-fe, buscando decisoes que melhor atendam aos interesses da 
SP-PREVCOM e dos seus participantes.

Artigo 1° - O Comite Gestor do Plano de Beneficios PREVCOM MULTI e o 
drgao responsavel pela definigao da estrategia das aplicagoes financeiras e 
acompanhamento, observadas as normas e diretrizes fixadas pela legislagao 
aplicavel, pelo Conselho Deliberative, pela Diretoria Executiva e pelo Comite de 
Investimentos.



§ 1° - O mandate do Presidente do Comite Gestor sera de 1 (urn) ano.

CAPITULO III

DOS REQUISITOS
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Artigo 5° - O mandate dos membros do Comite Gestor sera de 2 (dois) anos, 
sendo possivel uma recondugao.

Artigo 6° - Cabera ao Conselho Deliberativo nomear e exonerar os membros do 
Comite Gestor de Plano, conforme indicagao dos respectivos Patrocinadores.

I - comprovada experiencia no exercicio de atividade na area financeira, 
administrative, contabil, jundica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditoria;
II - nao ter sofrido condenagao criminal transitada em julgado;
III - nao ter sofrido penalidade administrative por infragao da legislagao da 
seguridade social, inclusive da previdencia complementar ou como servidor 
publico;
IV - ter formagao de nivel superior;
V - contar com a qualificagao tecnica exigida pelo orgao regulador e fiscalizador 
das entidades fechadas de previdencia complementar, conforme legislagao 
aplicavel.
VI - nao possuir qualquer conflito de interesse entre as suas atividades e a de 
membro do Comite Gestor de Plano, que possa significar incompatibilidade 
com o exercicio do cargo;
VII - nao participar do Conselho Deliberativo da SPPREVCOM, de seu 
Conselho Fiscal ou de sua Diretoria Executiva;
VIII - nao manter relagao conjugal ou como companheiro, ou guardar grau de 
parentesco consanguineo ou afim ate o segundo grau, entre si, e com os

§ 1° - Os membros do Comite Gestor nao gozam de estabilidade, podendo ser 
substituidos a qualquer tempo por quern os indicou.

Artigo 7° - O Comite Gestor sera presidido por urn de seus membros, eleito por 
maioria absoluta em reuniao do Comite.

Artigo 8° - Os membros do Comite Gestor, observado o Estatuto da SP
PREVCOM, no ato da posse e no exercicio de suas atribuigbes, deverao 
preencher os seguintes requisites:

§ 2° - O Conselho Deliberativo podera exonerar membros do Comite Gestor de 
Plano se houver o descumprimento dos seus deveres e obrigagbes.

§ 2° - Ao firn do mandate, devera ser convocada reuniao especifica para eleger 
o novo Presidente, que devera ser escolhido entre os membros do Comite.

§ 1° - O Comite Gestor devera promover a renovagao de seus membros 
anualmente.

§ 2° - Para implementar a renovagao periodica prevista no § 1°, na primeira 
investidura o mandate de 1 (urn) dos membros sera de 1 (urn) ano.



CAPITULO IV

DAS REUNIOES E QUORUM PARA DELIBERAQAO

§ 1° - As atas deverao ser elaboradas obedecendo a seguinte forma:

§ 4° - As reunides extraordinarias poderao ser convocadas pelo Presidente do 
Comite ou pela maioria absoluta de seus membros ou pelo Diretor Presidente 
da SP-PREVCOM com, no minirno, 1 (urn) dia de antecedencia.

Artigo 10 - Em cada uma das reunides do Comite, sera designado urn Relator 
entre os membros presentes.

Artigo 11 - As atas das reunides do Comite Gestor deverao ser numeradas 
sequencialmente e lavradas em livro prdprio.

§ 2° - Para instalapao das reunides e necessaria, em primeira convocapao, a 
presenpa da totalidade dos membros do Comite e, em segunda convocagao a 
presenga de dois tergos de seus membros, observado o prazo de tolerancia de 
convocagao, estabelecido pelo prdprio Comite.

§ 3° - As deliberagdes de cada Comite Gestor serao tomadas por maioria 
simples entre os presentes.

§ 5° - A convocagao extraordinaria devera center informagao expressa das 
razdes de urgencia que a motivaram, bem como a ordem do dia da reuniao.

Paragrafo unico - Sera admitido que os membros do Comite Gestor do Plano 
de Beneficios PREVCOM MULTI nao sejam participantes do Plano.

demais membros dos Conselhos, de Comites e da Diretoria Executiva da SP- 
PREVCOM.

Artigo 9° - O Comite Gestor reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por mes e, 
extraordinariamente, sempre que necessario por motive de urgencia ou 
relevancia da materia.

§ 1° - O calendario com a programagao das reunides ordinarias, bem como a 
respectiva ordem do dia, deve ser estabelecido semestralmente.

I - o documento deve registrar, resumidamente, mas com clareza, a 
convocagao e presenga, a ordem do dia, as discussdes e as deliberagdes, 
registrando, inclusive, os assuntos que deixaram de ser apreciados e a 
justificativa;
II - o livro de atas podera ser composto por folhas avulsas, emitidas em meio 
magnetico, desde que sejam reunidas e encadernadas, com termo de inicio e 
encerramento, sendo que as folhas devem estar devidamente numeradas;
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§6° - As reunides do Comite Gestor poderao realizar-se por video ou 
audioconferencia a criterio dos membros.



CAPITULO V

DAS COMPETENCIAS DO COMITE GESTOR

Artigo 12 - Compete ao Comite Gestor:
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§ 2° - Apos assinatura dos membros presentes, as vias originais de todas as 
atas deverao ser encaminhadas a SP-PREVCOM.

III - cabera ao Relator da reuniao a elaboragao da ata, que sera submetida para 
aprovaqao do Comite ate a reuniao seguinte;
IV - a ata nao devera possuir espagos em branco e sera elaborada sem 
emendas ou rasuras;
V - qualquer membro do Comite podera elaborar seu voto por escrito e solicitar 
a sua transcrigao, no todo ou em parte, no corpo da ata;
VI - a composigao da ata deve observar a seguinte sequencia:

a) natureza e numeragao da reuniao (ordinaria ou extraordinaria);
b) local, data e bora da sua realizagao, indicando, inclusive, se e continuagao 
de reuniao anterior;
c) indicagao de quern a preside e o membro indicado como Relator;
d) relagao dos membros presentes, verificagao do quorum, indicando se algum 
se ausentou durante a reuniao;
e) instrumento de convocagao;
f) ordem do dia;
g) discussao e aprovagao da ata da reuniao anterior;
h) resumo das discussbes e deliberagbes;
i) avisos, comunicagbes e assuntos gerais;
j) aposigao de eventuais ressalvas ou observagbes dos membros sobre o 
conteudo da ata no momento do sua discussao e aprovagao; e
k) assinatura do Relator.

I - manifestar-se sobre a indicagao do atuario e de auditores independentes do 
respective piano;
II - manifestar-se sobre a escolha dos gestores das carteiras terceirizadas, 
acompanhando os resultados, podendo solicitar as substituigbes quando os 
resultados nao atenderem as expectativas;
III - parametrizar a Politica de Investimentos do exercicio subsequente que se 
revele mais adequada ao perfil da massa de Participantes do piano;
IV - acompanhar a Politica de Investimentos em execugao, verificando a 
adequagao e a aderencia dos investimentos aos seus parametros;
V - propor ao Conselho Deliberativo alteragbes no Regulamento dos Pianos de 
Beneficios;
VI - indicar urn membro para participar do Conselho Consultivo quando 
constituido, bem como determinar sua exoneragao;
VII - acompanhar os balancetes mensais obrigatbrios, solicitando da area 
tecnica respectiva os esclarecimentos que julgar pertinentes;
VIII - fornecer a Diretoria Executiva as informagbes necessarias sobre o 
respective Plano de Beneficios, sempre que necessario;
IX - solicitar as areas tecnicas da SP-PREVCOM estudos, pareceres e 
documentos relatives aos respectivos Pianos de Beneficios;



Artigo 14 - Aos membros do Comite Gestor incumbe:

Artigo 15 - Ao Presidente do Comite Gestor, incumbe:

CAPITULO VI

DAS DISPOSIQOES TRANSITORIAS
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I - convocar as reunides ordinarias e extraordinarias, indicando dia, local, bora 
da realiza^ao e ordem do dia da reuniao, observando os prazos previstos neste 
Regimento;
II - presidir as reunides do Comite;
III - convidar profissionais da SP-PREVCOM para participarem das reunides, 
com direito a voz, mas sem direito a voto;
IV - assegurar que os membros do Comite recebam informagdes fidedignas e 
tempestivas sobre os assuntos que serao abordados em reuniao;
V - exercer voto de qualidade nos casos de empate nas deliberagdes.

Artigo 13 - Cabe ao Comite Gestor indicar seu respectivo representante no 
Conselho Consultivo, quando estiver instalado, bem como determinar sua 
exoneragao.

X - participar do sistema de controle de riscos implantado na SP-PREVCOM, 
avaliando e aprimorando, continuamente, os procedimentos que possam

I - participar das reunides, deliberar sobre os assuntos tratados e votar ou 
abster-se de votar, caso haja algum conflito de interesse;
II - atuar com independencia, buscando permanentemente a defesa e a 
consecugao dos interesses e particularidades dos Pianos de Beneficio geridos, 
sempre atento ao respectivo Regulamento e a Politica Anual de Investimentos;
III - manter o sigilo das informa^des que obteve na condigao de membro do 
Comite, somente transmitindo-as no ambito da SP-PREVCOM;
IV - propor ou solicitar esclarecimentos necessaries a melhor apreciagao e 
votagao das materias de competencia do Comite;
V - solicitar a inclusao ou a atribuigao de regime de urgencia a materias nao 
relacionadas na ordem do dia;
VI - compor comissdes especiais ou participar de grupos de trabalho;
VII - relatar materias, processes e expedientes que lhes sejam encaminhados, 
elaborando a sua manifestagao;
VIII - observar os principios norteadores da administragao, em especial da 
eficiencia e da economicidade; e
IX - solicitar ao Presidente informagdes tecnicas a respeito de materias a serem 
apreciadas.

Paragrafo unico - As recomendagdes do Comite Gestor deverao ser 
submetidas ao Conselho Deliberativo ou a Diretoria Executiva, conforme o 
caso.

identificar possiveis riscos;
XI - identificar as deficiencias de controle, reportando-as em tempo habil a 
Diretoria Executiva;
XII - distribuir, entre os seus membros, tarefas de forma a realizar o 
acompanhamento eficiente dos Pianos de Beneficios;



CAPITULO VII

DAS DISPOSIQOES FINAIS
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Artigo 18 - Os casos nao previstos neste Regimento Interno serao decididos 
por deliberapao do Conselho Deliberativo.

Artigo 16 - Na primeira composipao do Comite Gestor do Plano de Beneficios 
PREVCOM MULTI deverao ser observadas as seguintes regras:

a) Caso mais de 3 (tres) Patrocinadores preencham os requisites do § 1° do 
art. 4°, terao preferencia na indicapao os Patrocinadores com maior numero de 
participantes inscritos.
b) Em nao havendo 3 (tres) Patrocinadores com participantes inscritos, a 
indicapao devera observer a ordem de adesao ao Plano.
c) O representante do Patrocinador com menos participantes tera mandate de 
1 (urn) ano.

Artigo 17 - A SP-PREVCOM nao arcara com despesas relacionadas aos 
integrantes do Comite Gestor, tais como, diarias, passagens aereas, 
hospedagem, deslocamentos e alimentapao.



Artigo 3° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

ANEXO I DA RESOLUQAO CD 04/2012

REGIMENTO INTERNO DO COMITE GESTOR DE PLANO

CAPITULO I

Fundamenta^ao Legal: art. 9°, I e §1° da Lei 14.653, de 22-12-2011, art. 27, VII e art. 52 a 
56 do Estatuto aprovado pelo Decreto 57.785, de 10-02-2012.

O Conselho Deliberative da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao 
Paulo-SP-PREVCOM, no uso das atribuigdes que lhe conferem o inciso VII do art. 27 do 
Estatuto, aprovado pelo Decreto 57.785, de 10-02-2012, em reuniao realizada em 20 
(vinte) de dezembro de dois mil e doze, por unanimidade de seus membros, resolve:

Paragrafo unico. Os membros dos Comites Gestores de Plano submetem-se ao Codigo de 
Etica e Conduta da SPPREVCOM.

FUNDAQAO DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR DO ESTADO

DE SAO PAULO
Resolugao do Conselho Deliberative 04/2012
Regimento Interno dos Comites Gestores de Plano Assunto: Aprova o Regimento Interno 
dos Comites Gestores de Plano.

Artigo 1° - Aprovar, na forma do Anexo I, o Regimento Interno relative as atividades dos 
Comites Gestores de Plano, orgaos integrantes da estrutura auxiliar da Fundagao de 
Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM.

Artigo 2° - Os Comites Gestores de Plano sao orgaos responsaveis pela definigao da 
estrategia das aplicagdes financeiras e acompanhamento dos respectivos pianos de 
beneficios previdenciarios complementares da SP-PREVCOM, observadas as diretrizes 
fixadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executive.

@ I

Diario Oficial ; ^
Estado de Sao Paulo

PUBLICADO
D.O.E. n° 015 de 23/01/2013



INTRODUQAO

Artigo 5° - Cabera ao Conselho Deliberativo nomear e exonerar os membros do Comite 
Gestor de Plano, conforme indicagao dos respectivos Patrocinadores.

Paragrafo unico - O Conselho Deliberativo podera exonerar membros do Comite Gestor de 
Plano se houver o descumprimento dos sens deveres e obrigapdes ou para atender aos 
interesses da SP-PREVCOM.

Artigo 6° - Cada Comite Gestor de Plano sera presidido por urn de seus membros, eleito 
por maioria absoluta em reuniao do Comite.

§ 1° - O mandate do Presidente do Comite Gestor sera de 1 (urn) ano.

Artigo 4° - O Comite Gestor de Plano sera composto por 3 (tres) membros, indicados pelos 
Patrocinadores que tenham instituido os respectivos Pianos de Beneficios.

§ 1° - Havendo Plano de Beneficios que abranja mais de urn Poder ou orgao, o Comite 
Gestor de Plano sera composto por representantes indicados por cada Poder ou orgao, 
podendo ultrapassar o numero de membros previsto no caput deste artigo.

§ 2° - Os membros do Comite Gestor de Plano podem ser substituidos a qualquer tempo 
por quern os indicou.

CAPITULO II

DA COMPOSIQAO DO COMITE GESTOR DE PLANO

Artigo 3° - O relacionamento entre os membros do proprio Comite e com os demais 
integrantes da SP-PREVCOM deve pautar-se pela cooperagao e pelo principio da boa-fe, 
buscando decisoes que melhor atendam aos interesses da SP-PREVCOM e dos seus 
participantes.

Artigo 2° - Cada piano de beneficios previdenciarios complementares da SP-PREVCOM 
tera o respective Comite Gestor de Plano, a ser instituido mediante portaria da Diretoria 
Executiva.

Artigo 1° - O Comite Gestor de Plano e o orgao responsavel pela definigao da estrategia 
das aplicagdes financeiras e acompanhamento de piano de beneficios previdenciarios 
complementares da SP-PREVCOM, observadas as normas e diretrizes fixadas pela 
legislagao aplicavel, pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria Executiva e pelo Comite de 
Investimentos.



CAPITULO III

DOS REQUISITOS

§ 2° - Ao fim do mandato, devera ser convocada reuniao especifica para eleger o novo 
Presidente, que devera ser escolhido entre os membros do Comite.

Artigo 7° - Os membros do Comite Gestor de Plano, observado o Estatuto da SP- 
PREVCOM, no ato da posse e no exercicio de suas atribuigdes, deverao preencher os 
seguintes requisites:

Artigo 8° - Cada Comite Gestor de Plano reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por mes e, 
extraordinariamente, sempre que necessario por motivo de urgencia ou relevancia da 
materia.

§ 1° - O calendario com a programagao das reunides ordinarias, bem como a respectiva 
ordem do dia, deve ser estabelecido semestralmente.

I - comprovada experiencia no exercicio de atividade na area financeira, administrative, 
contabil, juridica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditorial

II - nao ter sofrido condenagao criminal transitada em julgado;

III - nao ter sofrido penalidade administrativa por infragao da legislagao da seguridade 
social, inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico;

IV - terformagao de nivel superior;

V - contar com a qualificagao tecnica exigida pelo orgao regulador e fiscalizador das 
entidades fechadas de previdencia complementar, conforme legislagao aplicavel.

VI - nao possuir qualquer conflito de interesse entre as suas atividades e a de membro do 
Comite Gestor de Plano, que possa significar incompatibilidade com o exercicio do cargo;

VII - nao participar do Conselho Deliberativo da SPPREVCOM, de seu Conselho Fiscal ou 
de sua Diretoria Executiva;

VIII - nao manter relagao conjugal ou como companheiro, ou guardar grau de parentesco 
consanguineo ou afim ate o segundo grau, entre si, e com os demais membros dos 
Conselhos, de Comites e da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM.

Paragrafo unico - Sera admitido que os membros de Comite Gestor de Plano nao sejam 
inscritos nos pianos administrados pela SP-PREVCOM.

CAPITULO IV

DAS REUNIOES E QUORUM PARA DELIBERAQAO



§1°- As atas deverao ser elaboradas obedecendo a seguinte forma:

Artigo 10 - As atas das reunides dos Comites Gestores de Plano deverao ser numeradas 
sequencialmente e lavradas em livro proprio.

I - o documento deve registrar, resumidamente, mas com clareza, a convocapao e 
presenpa, a ordem do dia, as discussdes e as deliberagdes, registrando, inclusive, os 
assuntos que deixaram

de ser apreciados e a justificativa;

II - o livro de atas podera ser composto por folhas avulsas, emitidas em meio magnetico, 
desde que sejam reunidas e encadernadas, com termo de im'cio e encerramento, sendo 
que as folhas devem estar devidamente numeradas;

III - cabera ao Relator da reuniao a elaborapao da ata, que sera submetida para aprova^ao 
do Comite ate a reuniao seguinte;

IV - a ata nao devera possuir espagos em branco e sera elaborada sem emendas ou 
rasuras;

V - qualquer membro do Comite podera elaborar seu voto por escrito e solicitar a sua 
transcrigao, no todo ou em parte, no corpo da ata;

VI - a composigao da ata deve observar a seguinte sequencia:

Artigo 9° - Em cada uma das reunides dos Comites, sera designado urn Relator entre os 
membros presentes a cada reuniao.

§ 2° - Para instalagao das reunides e necessaria, em primeira convocagao, a presenga da 
totalidade dos membros do Comite e, em segunda convocagao a presenga de dois tergos 
de seus membros, observado o prazo de tolerancia de convocagao, estabelecido pelo 
proprio Comite.

§ 3° - As deliberagdes de cada Comite Gestor de Plano serao tomadas por maioria simples 
entre os presentes.

§ 4° - As reunides extraordinarias poderao ser convocadas pelo Presidente do Comite ou 
pela maioria absoluta de seus membros ou pelo Diretor Presidente da SP-PREVCOM com, 
no minimo, 1 (urn) dia de antecedencia.

§ 5° - A convocagao extraordinaria devera center informagao expressa das razdes de 
urgencia que a motivaram, bem como a ordem do dia da reuniao.

§6° - As reunides deverao ser presenciais, entretanto, poderao ocorrer reunides virtuais, 
em carater excepcional, desde que previamente justificadas perante o Conselho 
Deliberative, limitadas a 3 (tres) ao ano. (Acrescentado pela Resolugao do Conselho 
Deliberative n° 01/2019)

§7° - Os Comites Gestores dos Pianos de Beneficios que envolvem outros entes da 
federagao poderao realizar reunides com a equipe da SP-PREVCOM, por video ou 
audioconferencia. (Acrescentado pela Resolugao do Conselho Deliberative n° 01/2019)



Artigo 11 - Compete ao Comite Gestor de Plano:

a) natureza e numeragao da reuniao (ordinaria ou extraordinaria);

b) local, data e bora da sua realizagao, indicando, inclusive, se e continuagao de reuniao 
anterior;
c) indicagao de quern a preside e o membro indicado como Relator;

d) relagao dos membros presentes, verificagao do quorum, indicando se algum se 
ausentou durante a reuniao;

e) instrumento de convocagao;

f) ordem do dia;

g) discussao e aprovagao da ata da reuniao anterior;

h) resumo das discussdes e deliberagdes;

i) avisos, comunicagdes e assuntos gerais;

j) aposigao de eventuais ressalvas ou observagdes dos membros sobre o conteudo da ata 
no momento do sua discussao e aprovagao; e

k) assinatura do Relator.

CAPITULO V

DAS COMPETENCIAS DO COMITE GESTOR DE PLANO

§2° - Os Comites Gestores dos Pianos de Beneficios que envolvem outros entes da 
federagao, deverao encaminhar as vias originals das Atas assinadas apds as reunides 
para a SP-PREVCOM. (Acrescentado pela Resolugao do Conselho Deliberative n° 
01/2019)

I - manifestar-se sobre a indicagao do atuario e de auditores independentes do respective 
piano;

II - manifestar-se sobre a escolha dos gestores das carteiras terceirizadas, acompanhando 
os resultados, podendo solicitar as substituigdes quando os resultados nao atenderem as 
expectativas;

III - parametrizar a Poh'tica de Investimentos do exercicio subsequente que se revele mais 
adequada ao perfil da massa de Participantes do piano;

IV - acompanhar a Poh'tica de Investimentos em execugao, verificando a adequagao e a 
aderencia dos investimentos aos seus parametros;

V - proper ao Conselho Deliberativo alteragdes no Regulamento dos Pianos de Beneficios;

VI - indicar urn membro para participar do Conselho Consultive quando constituido, bem 
como determinar sua exoneragao;



Artigo 13 - Aos membros do Comite Gestor de Plano incumbe:

Artigo 12 - Cabe a cada Comite Gestor de Plano indicar seu respective representante no 
Conselho Consultive, quando estiver instalado, bem como determinar sua exoneragao.

I - participar das reunides, deliberar sobre os assuntos tratados e votar ou abster-se de 
votar, caso haja algum conflito de interesse;

II - atuar com independencia, buscando permanentemente a defesa e a consecugao dos 
interesses e particularidades dos Pianos de Beneficio geridos, sempre atento ao respective 
Regulamento e a Politica Anual de Investimentos;

III - manter o sigilo das informagbes que obteve na condiqao de membro do Comite, 
somente transmitindo-as no ambito da SP-PREVCOM;

IV - proper ou solicitar esclarecimentos necessarios a melhor apreciagao e votagao das 
materias de competencia do Comite;

V - solicitar a inclusao ou a atribuigao de regime de urgencia a materias nao relacionadas 
na ordem do dia;

VI - compor comissdes especiais ou participar de grupos de trabalho;

VII - relatar materias, processos e expedientes que lhes sejam encaminhados, elaborando 
a sua manifestagao;

VIII - observar os principios norteadores da administragao, em especial da eficiencia e da 
economicidade; e

IX - solicitar ao Presidente informagdes tecnicas a respeito de materias a serem 
apreciadas.

Paragrafo unico - As recomendagdes do Comite Gestor de Plano deverao ser submetidas 
ao Conselho Deliberativo ou a Diretoria Executiva, conforme o caso.

VII - acompanhar os balancetes mensais obrigatdrios, solicitando da area tecnica 
respectiva os esclarecimentos que julgar pertinentes;

VIII - fornecer a Diretoria Executiva as informagdes necessarias sobre o respectivo Plano 
de Beneficios, sempre que necessario;

IX - solicitar as areas tecnicas da SP-PREVCOM estudos, pareceres e documentos 
relatives aos respectivos Pianos de Beneficios;

X - participar do sistema de controle de riscos implantado na SP-PREVCOM, avaliando e 
aprimorando, continuamente, os procedimentos que possam identificar possiveis riscos;

XI - identificar as deficiencias de controle, reportando-as em tempo habil a Diretoria 
Executiva;

XII - distribuir, entre os seus membros, tarefas de forma a realizar o acompanhamento 
eficiente dos Pianos de Beneficios;

XIII - estabelecer rotinas sobre o fluxo de informagdes entre os varios niveis de gestao da 
SP-PREVCOM.



Art. 14 - Ao Presidente do Comite Gestor de Plano, incumbe:

I - convocar as reunides ordinarias e extraordinarias, indicando dia, local, bora da 
realiza^ao e ordem do dia da reuniao, observando os prazos previstos neste Regimento;

II - presidir as reunides do Comite;

III - convidar profissionais da SP-PREVCOM para participarem das reunides, com direito a 
voz, mas sem direito a voto;

IV - assegurar que os membros do Comite recebam informagdes fidedignas e tempestivas 
sobre os assuntos que serao abordados em reuniao;

V - exercer voto de qualidade nos casos de empate nas deliberagdes.

Artigo 15 - Os casos nao previstos neste Regimento Interne serao decididos por 
deliberagao do Conselho Deliberativo

CAPITULO VI

DAS DISPOSIQOES FINAIS
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Deliberagao CD 02/2014

Antigo 3° - Esta Deliberagao entra em vigor na data de sua publicagao.

ANEXO I DA DELIBERAQAO CD 02/2014

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CONSULTIVO
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CAPITULO I 
INTRODUQAO

FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO- 
SP-PREVCOM
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberative da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo-SP-PREVCOM, no uso das atribuigbes que lhe conferem o § 2° do art. 25 
do Estatuto, aprovado pelo Decreto 57.785, de 10-02-2012, em reuniao realizada em 
11-12-2014, por unanimidade de seus Membros, resolve:

Paragrafo unico. Os membros do Conselho Consultive submetem-se ao Codigo de 
Etica e Conduta da SP-PREVCOM.

Assunto: Aprova o Regimento Interne do Conselho Consultive.
Fundamentagao Legal: art. 6°, § 1° da Lei 14.653, de 22-12- 2011, art. 25 § 2°, e 
arts. 35 e 36 do Estatuto, aprovado pelo Decreto 57.785, de 10-02-2012.
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Artigo 1° - Aprovar, na forma do Anexo I, o Regimento Interne do Conselho 
Consultivo, orgao integrante da estrutura auxiliar da gestao dos pianos de beneficios 
da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM.

Artigo 2° - O Conselho Consultivo e urn orgao colegiado com atribuigbes de 
assessoramento tecnico, responsavel por elaborar estudos com o propbsito de 
acompanhamento dos pianos de beneficios, e suas atividades sao regidas pela 
legislagao aplicavel, pelo Estatuto e por seu Regimento Interne.

wwwimprensaoficial.com.br


I - ser membro do Comite Gestor de Plano que o indicou para representa-lo;

Artigo 4° - O Conselho Consultivo sera composto por urn membro de cada Comite 
Gestor de Plano, que sera seu representante.

Artigo 6° - Os membros do Conselho Consultivo, observado o Estatuto da SP- 
PREVCOM, no ato da posse e no exercicio de suas atribuigoes, deverao preencher 
os seguintes requisites:

CAPITULO III
DOS REQUISITOS

CAPITULO II
DA COMPOSIQAO DO CONSELHO CONSULTIVO

Paragrafo unico. O Conselho Consultivo Integra a estrutura de desenvolvimento da 
cultura interna de controle em todos os m'veis hierarquicos da SP-PREVCOM.

Paragrafo unico - Os membros do Conselho Consultivo serao indicados pelos 
respectivos Comites Gestores de Plano e poderao ser substituldos por estes a 
qualquer tempo.

Artigo 3° - O relacionamento entre os membros do proprio Conselho e com os 
demais integrantes da SP-PREVCOM deve pautar-se pela cooperagao e pelo 
princi'pio da boa-fe, buscando decisoes que melhor atendam aos interesses da SP- 
PREVCOM e dos seus participantes.

Paragrafo unico - 0 membro do Conselho Consultivo devera assinar Termo de 
Posse lavrado em livro proprio.

Artigo 2° - O Conselho Consultivo tern por finalidade contribuir para a boa gestao 
dos pianos de beneficios complementares administrados pela SP-PREVCOM, 
emitindo, para tanto, estudos, relatorios e recomendagbes que auxiliem a confecgao 
dos diplomas propostos pelo Conselho Deliberative, Conselho Fiscal e pela Diretoria 
Executiva.

Artigo 5° - Compete ao Conselho Deliberative nomear e exonerar, conforme 
indicagao e determinagao dos respectivos Comites Gestores de Plano, os 
integrantes do Conselho Consultivo.

Artigo 1° - O Conselho Consultivo e urn drgao colegiado com atribuigbes de 
assessoramento tecnico ao Conselho Deliberativo, responsavel por elaborar estudos 
com o propbsito de acompanhamento dos pianos de beneficios complementares 
administrados pela SP-PREVCOM, e suas atividades sao regidas pelas normas e 
diretrizes fixadas pela legislagao aplicavel, pelo Estatuto da Fundagao e por este 
Regimento Interne.

II - comprovada experiencia no exercicio de atividade na area financeira, 
administrativa, contabil, jun'dica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditoria;



Ill - nao ter sofrido condena^ao criminal transitada em julgado;

V - ter formagao de m'vel superior; e

Paragrafo unico - Sera admitido que os membros do Conselho Consultive nao sejam 
inscritos nos pianos administrados pela SP-PREVCOM.

IV - nao ter sofrido penalidade administrativa por infragao da legislagao da 
seguridade social, inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico;

VI - contar com a qualificagao tecnica exigida pelo orgao regulador e fiscalizador das 
entidades fechadas de previdencia complementar, conforme legislagao aplicavel.

Artigo 9° - Em cada uma das reunides do Conselho Consultive, sera designado urn 
Secretario entre os membros presentes.

Artigo 10 - As atas das reunioes do Conselho Consultivo deverao ser numeradas 
sequencialmente e serao lavradas em livro proprio.

Artigo 8° - O Conselho Consultivo reunir-se-a, ordinariamente uma vez por mes e, 
extraordinariamente, sempre que necessario por motive de urgencia ou relevancia 
da materia.

§ 5° - A convocagao extraordinaria devera conter informagao expressa das razdes 
de urgencia que a motivaram, bem como a ordem do dia da reuniao.

CAPITULO IV
DAS REUNIOES E QUORUM

§ 2° - Para instalagao das reunides e necessaria a presenga da maioria simples de 
seus membros.

§ 3° - As manifestagdes do Conselho Consultivo serao aprovadas por maioria 
simples e nao tern carater decisdrio ou vinculativo.

§ 4° - As reunides extraordinarias poderao ser convocadas pela maioria absoluta dos 
membros do Conselho, pelo Conselho Deliberative, pelo Conselho Fiscal ou pelo 
Diretor Presidente da SP-PREVCOM com, no minimo, 1 (urn) dia de antecedencia.

II - figurar como membro, cumulativamente, do Conselho Deliberative da SP- 
PREVCOM, de seu Conselho Fiscal ou da Diretoria Executiva.

Artigo 7° - Alem dos requisites identificados no artigo 6°, os membros do Conselho 
Consultivo nao devem:
I - possuir qualquer conflito de interesse entre as suas atividades e a de membro do 
Conselho Consultivo, que possa, de alguma forma, significar incompatibilidade com 
o exercicio do cargo; e

§ 1° - O calendario com a programagao das reunides ordinarias deve ser 
estabelecido semestralmente.



Artigo 11 - Sao atribuigdes do Conselho Consultivo:

CAPITULO V
DAS ATRIBUIQOES

I - elaborar estudos, relatorios e recomendagoes com o proposito de acompanhar os 
pianos de beneficios e auxiliar a confecgao dos diplomas propostos pelo Conselho 
Deliberativo pela Diretoria Executiva;

III - acompanhar o desempenho dos pianos de beneficios e emitir relatorios 
anah'ticos;

IV - assegurar-se e manifestar-se sobre os controles internes e a gestao de riscos 
levados a efeito na SP-PREVCOM;

V - acompanhar e emitir relatorios sobre os riscos que possam comprometer a 
realizapao dos objetivos de cada piano de beneficios administrados pela SP- 
PREVCOM;

IV - a ata nao devera possuir espagos em branco e sera elaborada sem emendas ou 
rasuras; e

II - acompanhar a implementagao das politicas e diretrizes estabelecidas para a SP- 
PREVCOM;

Paragrafo unico - As atas deverao ser elaboradas obedecendo a seguinte forma:
I - o documento deve registrar, resumidamente, mas com clareza, a convocagao e 
presenga, a ordem do dia, as discussdes e as decisdes do Conselho nas reunides, 
registrando, inclusive, os assuntos que deixaram de ser apreciados e a justificativa;

V - a composigao da ata deve observar a seguinte sequencia:
a) natureza e numeragao da reuniao (ordinaria ou extraordinaria);
b) local, data e hora da sua realizagao, indicando, inclusive, se e continuagao de 
reuniao anterior;
c) indicagao de quern a coordena e a secretaria;
d) relagao dos membros do Conselho presentes, verificagao do quorum, indicando 
se algum se ausentou durante a reuniao;
e) instrumento de convocagao;
f) ordem do dia;
g) discussao e aprovagao da ata da reuniao anterior;
h) resumo das discussdes e decisdes;
i) avisos, comunicagdes e assuntos gerais;
j) aposigao de eventuais ressalvas ou observagdes dos membros do Conselho sobre 
o conteudo da ata no momento do sua discussao e aprovagao; e
k) assinatura do Secretario.

II - o livro de atas podera ser composto por folhas avulsas, emitidas em meio 
magnetico, desde que sejam reunidas e encadernadas com termos de inicio e 
encerramento, sendo que as folhas devem estar devidamente numeradas;
III - cabera ao Secretario da reuniao a elaboragao da ata, que sera submetida para 
aprovagao do Conselho na reuniao seguinte;



VIII - sugerir agoes que contribuam para a sustentabilidade da SP-PREVCOM;

Artigo 12 - Aos membros do Conselho Consultivo incumbe:

(republicado por ter saido com incorregdes)

Artigo 14 - Os casos omissos e duvidas na aplicagao deste Regimento Interne serao 
decididos por deliberagao do Conselho Deliberativo.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIQOES FINAIS

VI - manifestar-se sobre ajustes dos pianos de beneficios derivados de demandas de 
patrocinadores, participantes e assistidos, de mudangas na legislagao e dos 
diplomas aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo;

VII - sugerir agoes de comunicagao da SP-PREVCOM com o seu ambiente interno e 
externo, tendo como base o piano interno de divulgagao estabelecido pela Diretoria 
Executiva;

VI - observer os principios norteadores da boa administragao, em especial da 
eficiencia e da economicidade.

I - participar das reunides, decidir sobre os assuntos tratados, votar ou abster-se de 
votar, caso haja algum conflito de interesse;

II - atuar, buscando permanentemente a excelencia dos diplomas que regulam a 
gestao dos pianos de beneficios da SP-PREVCOM;

III - propor ou requerer esclarecimentos necessarios a melhor apreciagao das 
materias de competencia do Conselho;

IV - requerer a inclusao ou a atribuigao de regime de urgencia a materias nao 
relacionadas na ordem do dia;

Artigo 13-0 Conselho Consultivo podera atender demandas da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal, alem do Conselho Deliberativo, e os resultados dos seus 
trabalhos serao compartilhados entre estes orgaos, visando assegurar a estrutura de 
governanga o conhecimento das contribuigdes a eficiencia dos pianos de beneficios 
e da SP-PREVCOM.

V - relatar materias e expedientes, que lhes sejam encaminhados, elaborando a sua 
manifestagao; e

IX - manifestar-se sobre demandas do Conselho Deliberative, do Conselho Fiscal e 
da Diretoria Executiva;
X - solicitar esclarecimentos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria 
Executiva, quando necessario, para a elaboragao de estudos, analises, 
manifestagdes e relatdrios.
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DECRETO N° 57.785, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

Decreta:

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Palacio dos Bandeirantes, 10 de fevereiro de 2012

1
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Publicado na Casa Civil, aos 10 de fevereiro de 2012.
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Artigo 3° - As despesas do primeiro ano de implantagao da Fundagao de Previdencia 
Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM correrao a conta dos creditos especiais 
ate o limite de R$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de reais), nos termos das disposipbes do inciso I 
do artigo 36 da Lei n° 14.653, de 22 de dezembro de 2011, mediante a utilizagao de recursos na 
forma prevista no § 1° do artigo 43 da Lei federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964.

Aprova o Estatuto Social da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao 
Paulo - SP-PREVCOM, institui o correspondente quadro de pessoal e da providencias correlates 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuigbes legais,

Artigo 1° - Fica aprovado o Estatuto Social da Fundagao de Previdencia Complementar do 
Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, entidade fechada de previdencia complementar, instituida 
na forma autorizada pela Lei n° 14.653, de 22 de dezembro de 2011, consubstanciado no Anexo 
I deste decreto.
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Artigo 2° - Ficam criados os empregos publicos de provimento por livre admissao e 
demissao, necessaries a implantagao da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo - SP-PREVCOM, com a fixagao das respectivas remuneragbes, na forma do Anexo II 
deste decreto.
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ANEXO I

DO ESTADO DE

CAPITULO I

Da DenominaQao, Natureza e Durapao

SP-

CAPITULO II

Da Sede e Foro

Do Objetivo

2

I

Artigo 4° - A Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM tern sede e foro na cidade de Sao Paulo, capital do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO III

7^ Funda^° de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - 
s natureza publica, sem fins 

recursos

Artigo 5° - A Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM tern por objetivo exclusive administrar e executar pianos de beneficios de carater 
previdenciario complementar, na modalidade contribuigao definida, nos termos dos §§ 14 a 15 do 
artigo 40 da Constituigao Federal e das Leis Complementares federais n° 108 e n° 109, ambas de 
29 de maio de 2001, observadas as disposigdes da Lei estadual no 14.653, de 22 de dezembro 
de 2011, vedando-se a assungao de quaisquer encargos sem as correspondentes fontes de 
ri iQtpin Ip SETIMOOFIClALflSREGlSTRO CIVIL
G,Jbieiu- /'-BE PESSOAJURlDICA DA CAPITAL

FOLHAW02
vl 9 JUL. 2012

a que se refere o artigo 1° do Decreto n° 57.785, de 10 de fevereiro de 2012 
ESTATUTO SOCIAL DA FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
SAO PAULO - SP - PREVCOM

o i ° funcionamento da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao
raulo - SPPREVCOM reger-se-a pelas disposigdes deste Estatuto
e demais normas operacionais internas, observada a legislagao aplicavel ao Regime de 
Previdencia Complementar, em especial as Leis Complementares federais n° 1GG 
ambas de 29 de maio de 2001, e a Lei estadual n° 14.653, de 22 de dezembro de 2011.

Artigo 3° - O prazo de duragao da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo - SP-PREVCOM e indeterminado.
Paragrafo unico - Em caso de liquidagao extrajudicial sera observado o regime previsto na Segao 
II do Capitulo VI da Lei Complementar federal n° 109, de 29 de maio de 2001, ou na leqislacao 
que substituir a materia aplicavel.

108 e n° 109,

Artigo 1° • *
PREVCOM e entidade fechada de previdencia complementar, de i  
lucrativos, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestao de 
humanos, instituida pelo Estado de Sao Paulo, na forma autorizada pela Lei no 14 653 de 22 de 
dezembro de 2011, que exercera o seu poder de tutela administrativa por intermedio da 
Secretaria da Fazenda.



Dos Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiarios

SEQAOI

Dos Patrocinadores

documento, de responsabilidade solidaria ou subsidiaria entre os Patrocinadores da 8P-

SEQAO II

Dos Participantes e Assistidos

3

Artigo 6° - O Estado de Sao Paulo, por meio dos Poderes Executivo, Legislative e 
Judiciario, do Tribunal de Contas, das Universidades, do Ministerio Publico e da Defensoria 
Publica e Patrocinador da Fundapao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM, em decorrencia da instituipao, pela Lei estadual no 14.653, de 22 de dezembro de 
2011, do Regime de Previdencia Complementar a que se refere os §§ 14 e 15 do artigo 40 da 
Constituipao Federal.

Paragrafo unico - Para atingir seus objetivos, a SPPREVCOM podera firmar contratos ou 
convenios com entidades de direito publico ou privado, nacionais ou estrangeiras.

CAPITULO IV
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§ 1° - _No caso de liquidapao extrajudicial da SPPREVCOM motivada pela falta de aporte 
de contribuipdes de patrocinadores ou pelo nao recolhimento de contribuipdes de participantes, os 
dirigentes dos Poderes ou drgaos que tenham faltado com os aportes tambem serao 
responsabilizados pelos danos ou prejuizos causados.

Paragrafo unico - Poderao tambem ser patrocinadores da SP-PREVCOM os municipios 
paulistas, suas autarquias e fundapoes, desde que, autorizados por lei municipal e mediante 
previa autorizapao pela maioria absoluta do Conselho Deliberative da SP-PREVCOM, firmem 
convenio de adesao e venham a aderir a piano de beneficios previdenciarios complementares 
administrados pela entidade.

§ 2° - Os patrocinadores, bem como os Participantes, Assistidos e Beneficiarios, nao 
°U so^ar’amen^e’ Pe'as obrigapoes nao previdenciarias contraidas pela

Artigo 7° - O Convenio de Adesao a cada Plano de Beneficios devera estabelecer as 
condipdes para o encaminhamento do pedido de retirada de patrocinio, que devera ser justificada 
e observar a legislapao e a regulamentapao do drgao regulador das atividades das entidades 
fechadas de previdencia complementar vigentes a epoca.

Artigo 8° - A responsabilidade dos Patrocinadores operar-se-a na forma definida na 
Constituipao Federal, nas Leis Complementares federais n° 108 e n° 109, ambas de 29 de maio 
de 2001, na normatizapao do drgao regulador, nos respectivos Regulamentos dos Pianos de 
Beneficios que patrocina e no seu convenio de adesao.

§ 3° - E vedado o estabelecimento, em Convenio de Adesao ou em qualquer outro

PREVCOM.



SEQAO III

Dos Beneficiarios

Do Patrimdnio, sua Formaqao e Aplicaqao

I - contribuipoes dos Patrocinadores e dos Participantes;

III - receitas patrimoniais e financeiras;
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Paragrafo unico - Os Beneficiarios somente poderao exercer as prerrogativas deferidas 
aos Assistidos para integrar o Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal da SP-PREVCOM 
enquanto estiverem usufruindo um beneficio de prestagao continuada.

CAPITULO V

IV - receitas decorrentes de suas atividades;

Artigo 15-0 patrimdnio dos pianos de beneficios administrados pela Fundagao de 
Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM serao autdnomos, 
independentes e desvinculados entre si e em relagao ao patrimdnio dos Patrocinadores, e serao 
acumulados a partir, dentre outras, das seguintes fontes:

Artigo 13 - Serao considerados Assistidos o Participante ou seu Beneficiario quando 
habilitado ao recebimento de um beneficio.

Artigo 9° - E Participante a pessoa fisica, definida na forma dos §§ 1° a 3° do artigo 1° da 
Lei n° 14.653, de 22 de dezembro de 2011, que, por sua previa e expressa opgao, aderir a Plano 
de Beneficios, de natureza previdenciaria complementar, administrado e executado pela 
Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM.

Artigo 10-0 Participante, ao tempo de sua inscrigao, tern direito ao recebimento de cdpia 
atualizada do Estatuto Social, do Regulamento de seu Plano de Beneficios e de material 
explicative que descreva, em linguagem clara, simples e objetiva, as caracteristicas da Fundagao 
de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM e do piano a que esta 
adenndo.

Artigo 11-0 Participante, no ato de sua inscrigao, assinara declaragao atestando que tern 
ciencia e aceita integralmente os preceitos contidos neste Estatuto Social e no respective 
Regulamento do Plano de Beneficios.

Artigo 12 - Os Participantes e os Assistidos participam no custeio administrative da 
Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SPPREVCOM, na forma 
determinada pelo Regulamento do Plano de Beneficios e conforme definido no respective Plano 
de Custeio.

II - recursos financeiros e patrimoniais, de qualquer natureza e origem, que forem 
destinados ao Plano de Beneficios ou que, por direito, lhe pertencerem; r, 
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Artigo 14 - Sao considerados Beneficiarios as pessoas fisicas inscritas pelo Participante ou 
pelo Assistido nos termos do respectivo Regulamento do Plano de Beneficios.



V - doa$oes, legados e auxilios;

VI - frutos civis e outras aquisigdes de disponibilidades econdmicas de qualquer natureza.

1. a seguranqa dos investimentos;

§ 2° - A gestao das aplicaqdes dos recursos da SPPREVCOM podera ser propria, por
entidade autorizada e credenciada ou mista.

Do Regime Contabil - Financeiro e da Publicidade dos Atos

5

Artigo 17 - A Fundapao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP
PREVCOM aplicara o patrimdnio dos Pianos de Beneficios por ela administrados em consonancia 
com os interesses previdenciarios dos Participantes e dos Assistidos, em conformidade com 
normas do Conselho Monetario Nacional e com a Politica de Investimentos fixada pelo Conselho 
Deliberative ouvido o Conselho Consultivo e os Comites Gestores de Plano.

Artigo 16 - As contribuigdes efetuadas pelos Participantes ao Plano de Beneficios tern 
como objetivo constituir as reservas que garantam os beneficios contratados e custear despesas 
administrativas da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP
PREVCOM e outras previstas nos respectivos pianos de custeio.

Paragrafo unico - Os Regulamentos dos Pianos de Beneficios poderao prever que parcela 
das contribuigdes podera se destinar a compor fundo para cobertura de beneficios de risco.

definida no Regulamento do Plano de Beneficios respective.

CAPITULO VI

§ 1° - As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo deverao visar a otimizagao 
dos investimentos, buscando atingir simultanea e adequadamente os seguintes objetivos:

4. a liquidez das aplicagdes para assegurar a permanente negociagao dos ativos para 
atender as necessidades de prover as obrigagdes previdenciarias;

5. a transparencia, prestando aos drgaos de controle, aos Participantes, Assistidos, 
Beneficiarios e aos Patrocinadores as informagdes necessarias sobre todos os investimentos do 
Plano de Beneficios.

2. a rentabilidade liquida, efetiva e real, compativel com a intensidade de geragao de 
capital requerida pela taxa de juros atuarial do respective Plano de Beneficios;

3. a solvencia dos investimentos, assegurando que os mesmos respondam pelos 
beneficios contratados a medida que forem requeridos;

Artigo 18-0 patrimdnio dos Pianos de Beneficios sera registrado em contas 
individualizadas em nome de cada Patrocinador do respective Plano, cuja destinagao estara

Artigo 19 - A natureza publica da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo - SP-PREVCOM a que se refere o § 15 do artigo 40zda Constituigao Federal consistira 
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I - submissao a legisla^ao federal sobre licitagao e contratos administrativos na atividade-
meio;

Paragrafo iinico - Alem da fiscalizagao prevista no "caput” deste artigo, a SP-PREVCOM 
contara, obrigatoriamente, com auditoria independente de natureza contabil, atuarial e de 
beneficios, nos termos da regulamentapao aplicavel.

Artigo 23 - A Fundapao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM divulgara, entre Participantes, Assistidos e Patrocinadores, o Relatorio Anual de 
Informapbes, que descreva os resultados econdmico-financeiro e atuarial do exercicio social 
anterior.

Paragrafo iinico - O Relatorio Anual de Informapdes devera conter no minimo as seguintes 
informagdes, na forma estabelecida pelo drgao regulador e fiscalizador das Entidades Fechadas 
de Previdencia Complementar:

JbEREGlSTRScML 
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1. demonstragdes contabeis consolidadas por Plano de Beneficios, juntamente com as 
Notas Explicativas as Demonstragdes Contabeis, o Parecer dos Auditores Independentes, o 
Parecer do Atuario, o Parecer do Conselho Fiscal e a Manifestagao do Conselho Deliberativo 
sobre o respectivo Plano de Beneficios;

Artigo 21 - Ao termino do exercicio social serao elaborados os demonstratives contabeis, 
atuariais, financeiros e de beneficios, sem prejuizo de outras informagdes aos Participantes e 
Assistidos do Plano de Beneficios e ao drgao regulador e fiscalizador das entidades fechadas de 
previdencia complementar, em conformidade com as disposigdes das Leis Complementares 
federais n° 108 e n° 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Artigo 20 - O exercicio social tera a duragao de urn 1 (ano), encerrando-se em 31 de 
dezembro.

Ill - criagao de empregos e fixagao dos quantitativos e dos salaries nos termos do inciso XII 
do artigo 47 da Constituigao Estadual;
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Artigo 22 - As atividades da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao 
Paulo - SPPREVCOM serao fiscalizadas pelo orgao de controle das entidades fechadas de 
previdencia complementar, na forma do artigo 41 e seguintes da Lei Complementar federal n° 
109, de 29 de maio de 2001, pelo Tribunal de Contas do Estado, de acordo com o artigo 31 da 
Constituigao Estadual, pelo Conselho Fiscal da entidade, nos termos deste Estatuto e das Leis 
Complementares federais n° 108 e n° 109, ambas de 29 de maio de 2001, e pelos 
Patrocinadores, nos termos do artigo 25 da Lei Complementar federal n° 108, de 29 de maio de 
2001.

II - realizagao de concurso publico para a contratagao de pessoal, exceto aqueles de 
provimento por livre nomeagao;

IV - publicagao anual, na Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo - IMESP e em sitio 
oficial da administragao publica, dos seus demonstratives contabeis, atuariais, financeiros e de 
beneficios, sem prejuizo do fornecimento de informagdes aos participantes e assistidos do piano 
de beneficios previdenciarios complementares e ao drgao regulador e fiscalizador das entidades 
fechadas de previdencia complementar, conforme previsto na legislagao de regencia da 
previdencia complementar.



2. informa^oes referentes a Politica de Investimentos;

3. relatorio resumo das informaQdes sobre o demonstrativo de investimentos;

7. outros documentos previstos na regulamentapao aplicavel.

I - ordinariamente, ao menos uma vez por ano;

II - extraordinariamente, quando da ocorrencia de um evento previdenciario de relevancia
para o Participante e para o Assistido.

CAPITULO VII

Da Estrutura Organizacional

SEQAOI

Disposi^oes Preliminares

Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM sera constituida de:

I - Conselho Deliberative;

II - Diretoria Executiva;

III - Conselho Fiscal.

- Por ato da Diretoria Executiva, deverao ser criadas as seguintes estruturas

1. um Comite Gestor para cada Plano de Beneficios;

2. um Comite de Investimentos.
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5. informagdes segregadas sobre as despesas administrativas do Plano de Beneficios 
referidas no paragrafo unico do artigo 17 da Resolugao CGPC n° 13, de 2004;

6. informagdes relativas as alteragdes de Estatuto e Regulamento ocorridas no ano a que 
se refere o relatorio;

§ 1° 
auxiliares:

Artigo 24 - A Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM devera disponibilizar informagdes, inclusive por meio eletrdnico, individualmente a 
cada Participante, e Assistido, sobre o saldo das respectivas contas individuais de acumulagao, 
conforme estabelecido no Regulamento do respective Plano de Beneficios e observada a 
regulamentagao aplicavel:
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Artigo 25 - A estrutura organizacional da Fundagao de Previdencia Complementar do

4. parecer atuarial do piano de beneficios, com conteudo previsto em normas especificas, 
incluindo as hipdteses atuariais e respectivos fundamentos, bem como informagdes 
circunstanciadas sobre a situagao atuarial do piano de beneficios;



na area financeira, administrativa,

4. ter formaQao de nivel superior;

SEQAO II

Do Conselho Deliberativo

SUBSEQAOI

Das Atribui^oes e da ComposiQao

Artigo 27-0 Conselho Deliberativo e o orgao de deliberagao e orientagao superior da

8
i

IV - nomear e exonerar, conforme indicagao e determinagao dos respectivos Comites 
Gestores de Plano, os integrantes do Conselho Consultivo;

II - aprovar as propostas de alteragdes do Estatuto, observado o disposto no artigo 68 
deste Estatuto, e dos Regulamentos dos Pianos de Beneficios, bem como a implantagao e a 
extingao deles e a retirada de patrocinador;

III - nomear os membros da Diretoria Executiva, mediante indicagao do Governador, e 
exonera-los em decisao fundamentada;

I - definir e aprovar a politica geral de administragao da entidade e de seus pianos de 
beneficios;

de 
condicionada a c
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Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, a quern 
compete a deliberagao sobre as seguintes materias:

§ 2° - Por ato do Conselho Deliberativo, podera ser criado urn Conselho Consultivo com a 
participagao de urn representante de cada urn dos Comites Gestores previstos no § 1° deste 
artigo.

• * §4 3° J °S membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e os
integrantes de cada Comite Gestor de Plano deverao preencher os seguintes requisitos:

1. comprovada experiencia no exercicio de atividade 
contabil, juridica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditoria;

2. nao ter sofrido condenagao criminal transitada em julgado;

3. nao ter sofrido penalidade administrativa por infragao da legislagao da seguridade social 
inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico;

5. contar com a qualificagao tecnica exigida pelo orgao regulador e fiscalizador das 
entidades fechadas de previdencia complementar, conforme legislagao aplicavel.

Artigo 26 - A remuneragao mensal dos membros do Conselho Deliberativo. do Conselho 
Fiscal e dos membros dos Comites Gestores sera fixada por ato do Governador do Estado de 
Sao Paulo, sendo limitada a 20% (vinte por cento), 15% (quinze por cento) e 10% (dez por cento), 
respectivamente, do valor da remuneragao mensal do Diretor Presidente da Fundagao 
Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, 
participagao em, no minimo, 1 (uma) reuniao mensal.



determina^ao dos respectivos

VIII - aprovar o orpamento anual, proposto pela Diretoria Executiva;

XI - examinar, em grau de recurso, as decisoes da Diretoria Executiva;

XV - aprovar o regimento interno da SP-PREVCOM e o seu cddigo de etica e conduta;

XVII - aprovar o Plano de Custeio;

XVIII - aprovar, anualmente, o Plano de Gestao Administrativa;
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XX - manifestar-se sobre qualquer assunto de interesse que lhe seja submetido pelo 
Conselho Consultivo, pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Fiscal.

XIV - aprovar a contratagao de auditor contabil, atuarial, de beneficios e avaliador de 
gestao, observadas as disposigdes regulamentares aplicaveis;

VI - estabelecer a Politica de Investimento da SPPREVCOM, mediante proposta da 
Diretoria Executiva;

IX - aprovar pareceres, relatorios da Diretoria Executiva, as contas anuais da instituigao e 
demais documentos contabeis e financeiros de cada exercicio;

XII - deliberar sobre a remuneragao e as vantagens de qualquer natureza recebidas pelos 
membros da Diretoria Executiva;

XIII - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a cinco por cento 
da totalidade dos recursos garantidores;

VII - aprovar os regimentos internes dos Conselhos Deliberative, Fiscal e Consultivo, da 
Diretoria Executiva da SP-PREVCOM e dos Comites Gestores dos Pianos;

X - solicitar estudos e pareceres sobre determinados assuntos tecnicos necessaries ao 
bom desempenho da sua missao institucional;

XVI - aprovar a criagao de unidades administrativas ou postos de atendimento em outros 
municipios e no Distrito Federal, para maior conveniencia no atendimento de seus objetivos ou 
por exigencias legais;

V - nomear e exonerar, conforme indicagao e 
Patrocinadores, os membros dos Comites Gestores de Plano;

Artigo 28 - O Conselho Deliberative sera composto por 6 (seis) membros titulares e 
respectivos suplentes, respeitando a paridade entre representantes eleitos pelos participantes e 
assistidos e representantes indicados pelo patrocinador, sendo 3 (tres) membros e seus 
respectivos suplentes designados pelo Governador do Estado, representando todos os 
Patrocinadores, e 3 (tres) membros e respectivos sqplentes eleitos pelos Participantes e 
Assistidos. J
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XIX - estabelecer limites e criterios para o custeio de despesas de representagao 
institucional realizadas pelos membros dos Conselhos Deliberative, Fiscal e Diretoria Executiva;



SUBSEQAO II

Das Reunides e Quorum para Delibera^ao
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Artigo 29-0 Conselho Deliberativo reunir-se-a ordinariamentpf, e-
extraordinariamente, sempre que necessario por motive de urgencia ou relevancigj/^fnateria.

§ 6° - Os membros do Conselho Deliberativo nao poderao ocupar, cumulativamente, 
cargos no Conselho Fiscal ou na Diretoria Executiva, nem serem conjuges, companheiros ou 
parentes ate segundo grau, entre si, ou de integrantes desses colegiados.

§ 1° - Para instalagao das reunides e necessaria, em primeira convocapao, a presenpa da 
maioria absoluta dos membros do Conselho e, em segunda convocagao, que devera ocorrer 1 
(uma) hora apds a primeira, com metade de seus membros.

§ 2° - As deliberapdes do Conselho Deliberativo serao tomadas por maioria simples dentre 
os presentes, ressalvado o disposto no paragrafo unico do artigo 30 deste Regulamento.

§ 3° - As reunides extraordinarias poderao ser convocadas pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, pela maioria absoluta de seus membros ou pelo Diretor Presidente da SP- 
PREVCOM com, no minimo, 1 (urn) dia de antecedencia.
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§ 7° - Nao havendo Assistidos, as vagas referidas nos incisos II e III do § 2® deste artigo 
serao preenchidas pelos Participantes.
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§ 5° - Para implementar a renovapao parcial periodica dos membros do Conselho 
Deliberativo conforme estabelece o paragrafo anterior, na primeira investidura, apds aquela 
prevista no artigo 81 deste Estatuto, o mandato de 1 (um) membro indicado pelo Patrocinador e 
de 2 (dois) membros eleitos pelos Participantes e Assistidos sera de 2 (dois) anos.

2. 1 (um) membro e seu suplente serao Assistidos eleitos pelo voto direto e secreto dos 
Assistidos, observado o disposto no § 7° deste artigo;

§ 4° - O Conselho Deliberativo devera renovar 3 (tres) de seus membros a cada 2 (dois) 
anos, ressalvado o disposto no artigo 81 deste Estatuto.

§ 3° - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo sera de 4 (quatro) anos, com 
garantia de estabilidade, permitida uma recondupao.

1. 1 (um) membro e seu suplente serao Participantes eleitos pelo voto direto e secreto dos 
Participantes;

§ 2° - Os 3 (tres) membros do Conselho Deliberativo, e seus respectivos suplentes, 
representantes dos Participantes e Assistidos serao escolhidos por meio de eleipao direta entre 
seus pares, da seguinte forma;

3. 1 (um) membro e seu suplente serao Participantes ou Assistidos eleitos pelo voto direto 
e secreto do segmento dos Participantes ou dos Assistidos, daquele que reunir maior numero de 
integrantes.

§ 1° - A presidencia do Conselho Deliberativo sera exercida por um dos membros 
representantes do patrocinador, mediante indicapao do Governador do Estado.



SUBSEQAO III

Artigo 31 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberative:

I - dirigir e coordenar as atividades do Conselho Deliberativo;

II - dar posse aos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

IV - decidir assuntos urgentes “ad referendum” do plenario.

I - renuncia;

II - condenagao criminal transitada em julgado;

III - decisao proferida em processo administrative disciplinar;

'tonio Michaluat

V - perda dos requisites previstos no § 3° do artigo 25 deste Estatuto.
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Artigo 30- O Presidente do Conselho Deliberativo participara das votagdes, prevalecendo o seu 
voto em caso de empate.

Das Atribuigdes do Presidente do Conselho Deliberativo, das Substituigdes dos 
Seus Membros e da Vacancia

Paragrafo unico - As materias constantes do artigo 27 deste Regulamento somente 
poderao ser deliberadas em reuniao que contar com a presenga do Presidente do Conselho 
Deliberativo.

Ill - convocar as reunides do Conselho Deliberativo, estabelecendo a pauta a ser 
deliberada, a qual sera distribuida aos demais membros com, no minimo, 5 (cinco) dias de 
antecedencia da data marcada para a reuniao;

^r' J05? fytonio Michaluat
IV - 3 (tres) ausencias consecutivas ou 5 (cinco) alternadas nas reunides dG^Qpselho, que 

nao forem justificadas;
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§ 1° - A instauragao de processo administrative disciplinar, para apuragao de 
irregularidades no ambito de atuagao do Conselho Deliberativo podera determinar o afastamento 
do conselheiro ate sua conclusao.

Artigo 32 - O membro do Conselho Deliberativo somente perdera o seu mandate em 
virtude de:

Stoat > °n 
\ 19 JUL. 2012

§ 4° - A convocagao extraordinaria devera ser comunicada aos Conselheiros com 
informagao expressa das razdes de urgencia que a motivaram. § 5° - E facultado ao Conselho 
Deliberativo, por intermedio de seu Presidente, convocar os Diretores da SP-PREVCOM, 
inclusive o Diretor Presidente, para participar das reunides, podendo este, para tanto, delegar 
poderes a outro Diretor, ou fazer-se acompanhar por quern entender necessario, a titulo de 
assessoramento.

§ 2° - O afastamento de que trata o paragrafo anterior nao implica prorrogagao ou 
permanencia no cargo alem da data inicialmente prevista para termino do mandate.



Do Conselho Consultivo

de

Das Atribui^des e da Composipao
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Da Diretoria Executiva 
SUBSEQAOI

ou impedimentos temporarios do membro do Conselho 
. ‘ i seu respectivo suplente, conforme definipao no

Paragrafo unico - Cabe ao respectivo Comite Gestor do Plano indicar seu membro no 
Conselho Consultivo e determinar sua exonerapao.

SEQAO IV

§ 2° - Em qualquer das situaqoes previstas neste artigo, o novo conselheiro titular 
completara o mandato do seu antecessor, retornando a sua condiqao de suplente, se for o caso 
e respeitada a data de termino do seu mandato original.

SEQAO III

\V19 JUL. 2012

Dr. Jos6'Antonio Michaluat 
J Oficial

e Assistidos, proceder-se-a da

Artigo 33 - Nas ausencias c_ 
Deliberative titular, este sera substituido pelo 
momento da indicagao ou eleigao.

Artigo 36-0 Conselho Consultivo sera composto por urn representante de cada urn dos 
Comites Gestores de Plano, na forma e com as atribuigbes que lhe forem conferidas em seu 
Regimento Interne.

Artigo 35 - O Conselho Deliberativo podera constituir urn drgao colegiado com atribuigao 
assessoramento tecnico, responsavel por elaborar estudos com o propdsito de 

acompanhamento dos Pianos de Beneficios, que sera denominado Conselho Consultivo.

Paragrafo unico - As manifestagbes do Conselho Consultivo nao terao carater decisbrio ou 
vinculativo.

b) caso a vacancia ocorra nos ultimos 6 (seis) meses do mandato, a substituicao sera feita 
suplente maiTidoso8 membr0S eleitOS pelos ParticiPantes e Assistidos, com preferencia para o

=«llmArt'90 34J °corl;endo vacancia de membro titular no Conselho Deliberativo, seu suplente 
assumira o mandato pelo prazo remanescente. P

§ 1 Nao existindo suplente, proceder-se-a da seguinte forma:

2. se a vaga for de representagao dos Participantes 
seguinte forma:



II - distribuir entre seus membros as tarefas que lhe competem;

no
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IX - propor ao Conselho Deliberativo as Politicas de Investimentos a serem executadas 
exercicio subsequente, no prazo estabelecido no Regimento Interno da Diretoria Executiva;

VIII - submeter a aprovagao do Conselho Deliberativo, antes do inicio do exercicio, o Plano 
de Gestao Administrativa da SP-PREVCOM;

IV - elaborar todos os estudos, pareceres, processes, documentos, relatdrios e afins 
solicitados pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, podendo para tanto se valer de consultorias 
externas e de outras prestadoras de servigos que se fizerem necessarias;

V - elaborar os balancetes mensais obrigatbrios para as entidades fechadas de previdencia 
complementar, nos termos da regulamentagao aplicavel;

III - propor e executar a Politica de Investimentos da SPPREVCOM, submetendo ao 
Conselho Deliberativo os investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco 
por cento) da totalidade dos recursos garantidores;

VI - elaborar e assinar as Demonstragbes Contabeis, conforme regulamentagao aplicavel, 
remetendo-as para analise do Conselho Fiscal e aprovagao do Conselho Deliberativo;

Artigo 37 - A Diretoria Executiva e brgao responsavel pela administragao da Fundagao de 
Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, em conformidade com a 
politica de administragao tragada pelo Conselho Deliberativo, tendo como competencias:

XII - encaminhar a decisao do Governador, com previa submissao ao Conselho de Defesa 
dos Capitals do Estado - CODEC, conforme inciso IV do artigo 5° do Decreto n° 55.870, de 27 de 
maio de 2010, proposta de fixagao de quadro, piano de cargos e salarios e fixagao de quaisquer 
beneficios ao pessoal da SP-PREVCOM;

XIV - apreciar recurso dos at^^pr^^ftMi^rnpregados da SP-PREVCOM; 
DE PESSOA JuRlDlCA DA CAPITAL 
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XI - propor ao Conselho Deliberativo as alteragoes deste Estatuto e dos Regulamentos dos 
Pianos de Beneficios;

XIII - aprovar o piano de contas dos Pianos de Beneficios, observados os pianos de contas 
padrao estabelecido pelo brgao regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdencia 
complementar, e suas alteragoes;

VII - fornecer as autoridades competentes, sempre que lhes forem solicitadas, as 
informagbes previstas na legislagao aplicavel, sobre os assuntos da SP-PREVCOM;

I - executar e fazer executar as disposigdes contidas neste Estatuto Social, nos 
Regulamentos dos Pianos de Beneficios e nos convenios de adesao, observada a legislagao e 
regulamentagao aplicavel;

X - aprovar as avaliagbes atuariais, realizando todos os estudos necessaries para o exame 
e aprovagao do Plano de Custeio pelo Conselho Deliberativo, inclusive na ocorrencia de 
eventuais alteragoes;



XVI - gerir as atividades da SP-PREVCOM;

Artigo 39 - Aos membros da Diretoria Executiva e vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no Patrocinador;
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II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da SP-PREVCOM e, 
mesmo depois do termino do seu mandate na Diretoria Executiva, enquanto nao tiver suas contas 
aprovadas;

I - Diretor Presidente:
II - Diretor Administrative;
III - Diretor de Seguridade;
IV - Diretor de Investimentos;
V - Diretor de Relacionamento Institutional;
VI - Diretor de Tecnologia da Informagao.

Paragrafo imico - E vedada a Diretoria Executiva 
fiangas ou avales em nome da entidade.

ilDlCA DA CAPITAL
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4 (quatro) anos, com possibilidade de§ 1° - 0 mandate da Diretoria Executiva sera de 
reconduqao, sendo seus membros demissiveis “ad nutum” pelo Conselho Deliberativo, desde que 
em decisao fundamentada.

e aos seus membros a prestagao de

XVIII - instituir o Comite de Investimentos, aprovando o seu Regimento Interne;

XIX - nomear e exonerar os membros do Comite de Investimentos;

auditorias externas independentes e servipos de tecnologia da informagao;

XXI - aprovar a taxa de administragao, ouvido o Conselho Deliberativo.

§ 2 0 - Os Diretores poderao acumular funpdes de outra diretoria ate que urn titular seja 
indicado e, nesta situagao, nao havera aciimulo de remuneragdes e nem de votes nas reunides 
da Diretoria Executiva.

XV - propor, ao Governador do Estado, o regimento eleitoral e organizar e executar o 
processo para a eleigao dos representantes dos Participantes e dos Assistidos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal;

XX - fixar e divulgar normas para contratagao de bens e servigos relatives a atividade firn 
da SP-PREVCOM, assim entendidas aquelas relacionadas a gestao das reservas garantidoras, a 
gestao do passive atuarial, a gestao e ao pagamento dos beneficios previdenciarios 
complementares e demais atividades prdprias de entidades fechadas de previdencia 
complementar, podendo haver a contratagao de gestores de recursos, de pessoas juridicas 
especializadas na custddia de valores mobiliarios, servigos juridicos, consultorias atuariais,

XVII - instituir urn Comite Gestor para cada Plano de Beneficios Previdenciarios 
Complementares;

Artigo 38 - A Diretoria Executiva sera composta por, no maximo, 6 (seis) membros, 
indicados pelo Governador do Estado e nomeados pelo Conselho Deliberativo, devendo ser 
designados:



SUBSEQAO II

Das Reunides e Quorum para Delibera^ao

SUBSEQAO III

Das SubstituiQdes dos Membros da Diretoria Executiva e da Vacancia

Das Atribuipoes do Diretor Presidente

15
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Artigo 43 - Os demais Diretores serao substituldos nos seus impedimentos de ate 90 
(noventa) dias pelo Diretor que for designado pelo Diretor Presidente.

Ill - ao 
financeiro.

Artigo 41 - As reunioes da Diretoria Executiva serao instaladas, em primeira convocagao, 
com a presenga da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocagao, com a 
presenga de qualquer numero de Diretores,

Paragrafo unico - As decisdes da Diretoria Executiva serao tomadas pela maioria simples 
dos membros presentes a reuniao.

§ 1° - As reunides da Diretoria Executiva serao convocadas pelo Diretor Presidente ou, em 
carater excepcional, por requerimento da maioria de seus membros encaminhado e deliberado 
pelo Diretor Presidente.

Artigo 44 - Em caso de vacancia de cargo da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberative 
devera dirigir ao Governador do Estado requerimento solicitando a indicagao de novo Diretor.

SUBSEQAO IV

§ 2° - E facultado ao Diretor Presidente convocar tecnicos da SP-PREVCOM, para 
participar das reunides, a titulo de assessoramento.

Artigo 45 - Cabe ao Diretor Presidente a diregao e a coordenagao geral das atividades da 
Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, competindo- 
Ihe, observadas as disposigdes legais e regulamentares, bem como as diretrizes e normas 
baixadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:

Paragrafo unico - Os afastamentos superiores a 90 (noventa) dias determinarao a 
indicagao de urn tecnico dos quadros da SP-PREVCOM para a substituigao, desde que a 
indicagao do Diretor Presidente seja aprovada pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 42 - O Diretor Presidente sera substituido, nos seus impedimentos de ate 30 (trinta) 
dias, pelo Diretor Administrative, ou, sendo impossivel essa designagao ou se tratando de 
impedimento temporario de maior duragao, por quern for para isso indicado pelo Governador do 
Estado.

longo do exercicio do mandate prestar servigos a instituigb^^J^g^J^^^^j^ma 
DE PESSOA Jli^DICA DA CAPITAL
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Dr. Jos^ Antonio Michaluat
Artigo 40 - A Diretoria Executiva reunir-se-a ordinariamente uma vezC|&dB/semana e, 

extraordinariamente, sempre que necessario por motive de urgencia ou relevahcia da materia.
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IX - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem 
solicitados e os meios necessaries ao desempenho de suas atribuipoes;

VIII - fornecer as autoridades competentes as informapdes sobre os assuntos da SP- 
PREVCOM que lhe forem solicitadas;

XI - nomear relator, dentre os membros da Diretoria Executiva, para emitir pareceres sobre 
materias, processos e expedientes;

XII - ordenar, quando julgar conveniente, exames e verificaqdes do cumprimento dos atos 
normativos ou programas de atividades por parte dos drgaos administrativos ou tecnicos;

XIII - comparecer, com direito a voz, mas sem direito ao voto, as reunides do Conselho 
Deliberativo, ou nomear representante;

X - fazer divulgar, atraves de boletim informativo publicado no sitio da entidade na internet, 
as informapdes referentes a gestao dos pianos de beneficios e da administrapao da SP- 
PREVCOM;

VII - supervisionar a administrapao da SP-PREVCOM na execupao de suas atividades e na 
implantapao das deliberapdes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;

I - representar a SP-PREVCOM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 
podendo nomear procuradores para a pratica de atos especificos, estabelecendo nos respectivos 
instrumentos o prazo de validade, os atos e as operapdes que poderao praticar;

II - representar a SP-PREVCOM em convenios, contratos, acordos e demais documentos 
e, juntamente com o Diretor Administrative, gerir os recursos nao previdenciarios da SP- 
PREVCOM, podendo para esta finalidade abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, 
podendo tais atribuipdes ser outorgadas, por portaria, a outros Diretores, a procuradores ou 
empregados da SPPREVCOM, especificando o prazo de validade, os atos e as operapdes que 
poderao praticar;

III - convocar e presidir as reunides da Diretoria Executiva e, excepcionalmente, convocar 
tecnicos para seu assessoramento, bem como solicitar informapdes dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal;

IV - admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, 
podendo tais atribuipdes ser outorgadas, por portaria, a outros Diretores, a procuradores ou 
empregados da SP-PREVCOM, especificando o prazo de validade, os atos e as operapdes que 
poderao praticar;

V - contratapao de bens e servipos, dentro das normas aprovadas, podendo tais 
atribuipdes ser outorgadas, por portaria, a outros Diretores, a procuradores ou empregados da 
SP-PREVCOM. especificando o prazo de validade, os atos e as operapdes que poderao praticar;

VI - propor a Diretoria Executiva a designapao dos gerentes dos drgaos tecnicos e 
administrativos da SPPREVCOM;

XIV - designar o secretario da^^iggsExecutiva.
DE PESSOA'JURIDICA DA CAPITAL 
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SUBSEQAO V

Das AtribuiQdes do Diretor Administrative

I - submeter a Diretoria Executiva:

a) o Programa de Gestao Administrativa e suas eventuais alteragdes;

b) o piano de organizagao e funcionamento da SPPREVCOM e suas eventuais alteragbes;

c) a contabilidade segregada por pianos de beneficios e a consolidada da SP-PREVCOM;

d) os quadros e a lotagao do pessoal;

e) o piano salarial do pessoal;

f) o manual de direitos e deveres do pessoal;

g) a proposta orgamentaria;

h) a proposta para taxa de administragao a vigorar em cada exercicio;

IV - fazer cumprir as normas estabelecidas no manual dos direitos e deveres do pessoal;

V - promover a organizagao das folhas de pagamento dos empregados;

VI - promover a lavratura e publicagao dos atos relatives ao pessoal;

VIII - elaborar e fazer cumprir o piano de levantamento de estatistica e consume;
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IX - promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, 
portaria, zeladoria e transportes;

Artigo 46 - Cabe ao Diretor Administrative o planejamento e a responsabilidade pela 
execugao das atividades de gestao administrativa da SP-PREVCOM, competindo-lhe:

II - manter em dia a contabilidade da SP-PREVCOM, adotando todos os instrumentos para 
que os registros e a documentagao estejam em ordem;

III - elaborar os balancetes mensais e as Demonstragbes Contabeis da SP-PREVCOM, 
observada a legislagao aplicavel;

VII - elaborar e fazer cumprir os pianos de compras e de estoques de material da SP- 
PREVCOM;

XI - apresentar a Diretoria Executiva relatori* 
f^SETIMOOFlCb 
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X - providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva, pertinentes 
as atividades de administragao geral da SP-PREVCOM;

___ Jlatorio mensal sobre as atividades de sua Diretoria;
____JOFlClALjb4?EGlSTROCIVlL
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SUBSEQAO VI

Das Atribuipoes do Diretor de Seguridade

I - submeter a Diretoria Executiva:

o

f) relatorio mensal sobre as reservas garantidoras dos beneficios;

IV respective
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V - providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva, pertinentes 
a sua area de atuagao;

VI - controlar a arrecadapao de contribuipdes destinada a formapao das reservas 
previdenciarias devidas pelos Participantes e Patrocinadores, bem como zelar para que o 
desconto e transferencia a area financeira seja realizado de modo aderente as definigdes 
atuariais e as deliberapdes do Conselho Deliberativo;

III - promover o controle de autenticidade das condigdes de inscrigao e dos documentos 
apresentados para a concessao de beneficios;

d) proposta de alteragdes e adequagdes nos Regulamentos dos Pianos de Beneficios;

e) pianos anuais de custeio e o Demonstrative Atuarial - DA emitidos pela consultoria 
atuarial contratada para o piano de beneficios, acompanhado de todos os elementos necessarias 
a sua perfeita instrugao;

II - examinar o pedido de inscrigao do Participante e de seus dependentes e promover a 
organizagao e a atualizagao dos respectivos cadastros;

a) normas regulamentadoras do processo de inscrigao de Participantes, consoante 
disposto neste Estatuto e no Regulamento do Plano de Beneficios ao qual o mesmo se vincule;

b) normas regulamentadoras do processo de concessao e manutengao dos beneficios;

c) proposta de manutengao, ampliagao ou alteragdes do piano de custeio de cada Plano de 
Beneficios, tendo por base as respectivas Avaliagdes Atuariais;

devidas a spOpROEVCaOMreCada?aO Administra^° e das contributes previdenciarias

VII - definir padrdes de qualidade e supervisionar a manutengao do Banco de Dados da
SP-PREVCOM; ®PKSMllNffiREWrl,0CML
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divulgar informagdes referentes aos Pianos de Beneficio e 
desenvolvimento;

ppc\/r^L’ propor e coordenar a polltica de desenvolvimento dos Recursos Humanos da SP- 
r KtVUUM.



XIII - apresentar a Diretoria Executiva relatorio mensal sobre as atividades de sua Diretoria.

SUBSEQAO VII

Das AtribuiQdes do Diretor de Investimentos
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VII - promover o funcionamento dos sistemas de investimentos, de controles internes e de 
avaliapao de risco segundo o planejamento aprovado pelo Conselho Deliberative;

VI - coordenar e acompanhar, dentro do ambito de cada Plano de Beneficios, o controle de 
avaliapao de risco que tenha sido aprovado pela Diretoria Executiva;

III - observar os principios de seguranpa, rentabilidade, solvencia, liquidez e transparencia 
dos investimentos;

IX - acompanhar as transferencias dos valores devidos ao Programa de Gestao 
Administrativa;

II - promover a execugao da Politica de Investimentos da SP-PREVCOM, zelando pela 
observancia dos limites de alocaqao e de concentragao determinados pelas normas do Conselho 
Monetario Nacional;

Artigo 48 - Cabe ao Diretor de Investimentos o planejamento e a responsabilidade pela 
execuqao das atividades financeiras e patrimoniais da Fundagao de Previdencia Complementar 
do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, competindo-lhe:

X - acompanhar permanentemente o nivel das reservas de modo que atendam ao 
permanente equilibrio financeiro e atuarial e as deliberaqbes do Conselho Deliberative;

XII - determinar estudos periddicos do(s) regulamento(s) vigentes, visando mante-los 
sempre adequados a legislaqao vigente;

I - organizar e manter atualizados os registros e o controle dos ativos dos Pianos de 
Beneficios administrados pela SP-PREVCOM;

XI - responsabilizar-se pela aderencia do pagamento dos beneficios aos Assistidos ao 
respectivo Regulamento do Plano de Beneficios, a legislaqao vigente e as decisdes do Conselho 
Deliberativo;

V - assinar conjuntamente com o Diretor Presidente os instrumentos necessaries ao 
gerenciamento dos recursos da SP-PREVCOM, bem como abrir, movimentar e encerrar contas 
bancarias para tais finalidades;

VIII - encaminhar ao drgao regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdencia 
complementar o relatorio mensal de beneficios e populagao, conforme exigido pela 
regulamentaqao aplicavel;

IV - promover o funcionamento das carteiras de emprestimos aos Participantes e 
Assistidos;

VIII - coordenar as atividades desen^l^^pelo..Comite de Investimentos;

\ Ay /
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SUBSEQAO VIII

Das AtribuiQdes do Diretor de Relacionamento Institucional

20

I

VI - responder pela disseminapao das informapdes referentes a previdencia, dentro e fora 
da SP-PREVCOM, elaborando estrategias para o desenvolvimento e disseminapao da cultura 
previdenciaria, incluindo a atualizapao das midias eletronicas;

V - realizar reunides internas para que as diversas areas que se relacionam com o publico 
estejam em sintonia e tenham urn discurso unificado, assim como realizar reunides periddicas 
com as areas correlatas para atualizagao e entendimento dos procedimentos tecnicos e 
operacionais da Fundagao;

IV - informar, orientar e explicar as diretrizes, agdes estrategicas e posigdes da SP- 
PREVCOM para os publicos interno e externo, por meio de material produzido, garantindo que os 
produtos desenvolvidos possuam uniformidade no conteiido;

VII - responder as questdes dos diversos drgaos sindicais, das entidades representativas, 
dos meios de comunicagao e dos leitores expressas em sessdes de cartas e programas de radio, 
entre outros; r

^lhaTO®^a“capital
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I - submeter a Diretoria Executiva o planejamento da estrategia de comunicagao da SP- 
PREVCOM, interna e externa, envolvendo a divulgagao das normas regulamentadoras do 
processo de concessao e manutengao dos beneficios, dos pianos de manutengao, ampliagao ou 
alteragdes do Plano de Custeio de cada Plano de Beneficios, e das alteragdes e adequagdes no 
Regulamento dos Pianos de Beneficios;

Artigo 49 - Cabe ao Diretor de Relacionamento Institucional o planejamento e a 
responsabilidade pela execugao das atividades da Fundagao de Previdencia Complementar do 
Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM no setor de Relacionamento Institucional e com o 
Participante, competindo-lhe:

III - coordenar entrevistas do Diretor Presidente, ou do porta-voz por ele indicado, para os 
meios de comunicagao, assim como realizar o atendimento a midia e promover relagbes com os 
meios de comunicagao, propiciando condigbes para o bom desempenho das fungbes 
jornalisticas;

II - atender as demandas imediatas da Diretoria Executiva e assessora-la na estruturagao, 
montagem e elaboragao de “releases”, documentos, pronunciamentos escritos, discursos, 
palestras e conferencias, entrevistas e artigos para os meios de comunicagao;

IX - apresentar a Diretoria Executiva relatbrio mensal sobre as atividades de sua Diretoria.

§ 1° - O Diretor de Investimentos sera o responsavel pelas aplicagbes dos recursos da SP- 
PREVCOM, para fins de atendimento ao disposto na legislagao de regencia.

§ 2 - Os demais membros da Diretoria Executiva responderao solidariamente com o 
Diretor de Investimentos pelos danos e prejuizos causados a SP-PREVCOM para os quais 
tenham concorrido.



SUBSEQAO IX

Das AtribuiQdes do Diretor de Tecnologia da InformaQao

I - planejar e coordenar os assuntos e atividades inerentes a Tecnologia da Informagao;
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IV - implementar politica de qualidade nos processos de atendimento e prestapao de 
servigos da SPPREVCOM, visando certificapao ISO nos processos de interesse estrategico;

II - prospectar, propor e desenvolver estudos buscando melhorias no desenvolvimento das 
atividades da SP-PREVCOM, primando pelo estado de arte adotado pelo mercado;

VIII - realizar reunibes de alinhamento com a equipe para correqao de rumos e 
procedimentos e planejar formas de integragao interna, com a finalidade de propiciar climas 
saudaveis ao bom desempenho das atividades funcionais;

X - criar sistemas permanentes para racionalizagao e unificagao dos programas grafico- 
editoriais, maximizando seu uso e diminuindo seus custos;

XI - planejar formas e meios que estimulem o encaminhamento de ideias, sugestbes e 
contribuigbes da comunidade interna e externa;

XIV - apresentar a Diretoria Executiva relatorio mensal sobre as atividades de sua 
Diretoria.

XII - desenvolver outras atividades que se caracterizam como de assessoramento na 
respective area;

III - realizar levantamento e diagnbstico dos processos existentes, propondo melhorias e 
elaborando fluxogramas e manual de procedimentos;

Artigo 50 - Cabe ao Diretor de Tecnologia da Informagao o planejamento e a 
responsabilidade pela execugao das atividades da Fundagao de Previdencia Complementar do 
Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, no setor de informatica e sistemas, competindo-lhe:

XIII - estabelecer canais de comunicagao com entidades ligadas a Previdencia 
Complementar, nacional e internacional, inclusive mediante filiagao a associagbes, quando 
necessario;

VI - acompanhar a implantagao de sistemas e projetos, interagindo com as areas 
solicitantes, os fornecedores e os tecnicos da Tecnologia da Informagao, controlando os aspectos 
relatives a sua disponibilidade, prazos, periodicidade de atendimento e avaliagao da qualidade;

V - responder pelo gerenciamento dos projetos de Tecnologia da Informagao da SP- 
PREVCOM;

VII - definir funcionalidades para elaboragao de especificagbes tecnicas e termos de 
referencia para contratapao de

\ VI 9 JUL M '

IX - propor formas diferenciadas de comunicagao, estabelecendo novos meios e 
reformulando canais;



Da Quarentena

SEQAO V

Do Comite Gestor de Plano
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§ 3° - Incorre na pratica de advocacia administrativa, sujeitando-se as penas da lei, o ex- 
diretor que violar o impedimento previsto neste artigo, exceto se retornar ao exercicio de cargo ou 
emprego que ocupava junto ao Patrocinador, anteriormente a indicapao para a respectiva 
diretoria-executiva, ou se for nomeado para exercicio em qualquer orgao da Administrapao 
Publica.

XIII - apresentar a Diretoria Executiva relatdrio mensal sobre as atividades de sua Diretoria.

SUBSEQAO X

’IDICA DA CAPITAL
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VIII - gerir o fluxo dos insumos e produtos da folha de pagamento dos beneficios;

IX - otimizar a aplicapao de recursos, reduzir custos, determinar a direpao tecnoldgica;

X - levantar e viabilizar treinamento para internapao, disseminapao e utilizapao de novos 
sistemas e novas tecnologias;

Artigo 52 - Cada Plano de Beneficios tera um Comite Gestor, que sera responsavel pela 
definipao da estrategia das aplicapdes financeiras e acompanhamento do respective Plano de 
Beneficios, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberative e pelo Comite de 
Investimentos. H

J&o®^stROCML
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Artigo 51 - Nos 12 (doze) meses seguintes ao termino do exercicio da funpao, o ex-diretor 
estara impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do 
contrato, qualquer tipo de servipo as empresas do sistema financeiro que impliquem a utilizapao 
das informapdes a que teve acesso em decorrencia da funpao exercida, sob pena de 
responsabilidade civil e penal.

§ 2° - Entende-se por informapao privilegiada aquela que, uma vez utilizada, podera 
comprometer a seguranpa econdmico-financeira, a rentabilidade, a solvencia ou a liquidez do 
Plano de Beneficios administrado pela entidade.

XI - interagir com fornecedores de Tecnologia da Informapao para avaliar e analisar novas 
ferramentas e solupdes tecnoldgicas para otimizapao de processes, qualidade e seguranpa de 
informapdes;

§ 1° - Durante o impedimento, ao ex-diretor, que nao tiver sido destituido ou que pedir 
afastamento, sera assegurada a possibilidade de prestar servipos a entidade ou em qualquer 
orgao da administrapao publica, desde que nao tenha acesso a informapdes privilegiadas, 
garantindo-lhe remunerapao equivalente a funpao de direpao que exerceu.

XII - garantir o exercicio da aplicapao da Politica da Seguranpa da Informapao e 
Governanpa de Tecnologia da Informapao na SP-PREVCOM, com aprimoramentos e 
atualizapdes continuas;



I - a indicagao do atuario e de auditores independentes;

IV - proper alterapdes no Regulamento dos Pianos de Beneficios.

SEQAO VI

Do Comite de Investimentos

Paragrafo iinico - A atuapao no Comite de Investimentos nao sera remunerada.
23

Artigo 53 - Cabera aos Patrocinadores indicar os membros para integrar os Comites dos 
Pianos por eles eventualmente instituidos.

II - aplicar as politicas de investimentos da entidade, observada a legislagao pertinente, 
assim como este Estatuto.

Artigo 56 - O Comite Gestor reunir-se-a ordinariamente ao menos unYa vez por mes, 
conforme definido em Regimento Interno. <

§ 1° - Havendo piano que abranja mais de urn Poder ou drgao, o Comite Gestor sera 
composto por representantes indicados por cada Poder ou orgao, podendo ultrapassar o numero 
previsto no artigo 54 deste Regulamento.

Artigo 55 - As atribuigbes do Comite Gestor de Plano serao estabelecidas no Regulamento 
do Plano ou no Convenio de Adesao, cabendo-lhe, entre outros assuntos, manifestar-se sobre:

Paragrafo unico - As decisbes do Comite Gestor deverao ser homologadas pelo Conselho 
Deliberative ou pela Diretoria Executiva, quando vinculadas as competencias desses brgaos.

§ 2° - Cabe ao respective Patrocinador, ou ao Poder ou orgao no caso do paragrafo 
anterior, determinar a exoneragao do membro do Comite Gestor.

Artigo 54 - 0 Comite Gestor sera composto por 3 (tres) membros, nomeados pelo 
Conselho Deliberative.

II - a escolha dos gestores das carteiras terceirizadas, acompanhando os resultados e 
solicitando as substituigbes quando os resultados nao atenderem as expectativas;

Paragrafo unico - Aos membros do Conselho Deliberative e do Conselho Fiscal e da 
Diretoria Executiva e vedado integrar Comite Gestor de Plano.

Ill - parametrizar a Politica de Investimentos que se revele mais adequada ao perfil da sua 
massa de Participantes;

Artigo 58 - O Comite de Investimento reunir-se-a ordinariamente ao menos uma vez por 
semana.

Artigo 57 - O Comite de Investimentos sera composto por 3 (tres) mei '  
atribuigbes: Dr. Jose Antonio Michaluat
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imbros, tendo como 
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Oficial
I - assessorar a Diretoria Executiva na gestao econbmico-financeira dos recursos 

administrados pela SP - PREVCOM;



SEQAO VII

Do Conselho Fiscal

SUBSEQAOI

Das Atribui^oes e da Composi^ao

VII - outras atribuipoes previstas na legislapao.
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I - analisar as demonstrapbes financeiras e demais documentos contabeis da SP- 
PREVCOM, emitindo parecer e encaminhando-os ao Conselho Deliberativo;

Artigo 61 - O Conselho Fiscal sera composto por 4 (quatro) membros titulares e 
respectivos suplentes, sendo 2 (dois) titulares e respectivos suplentes indicados pelo 
Patrocinador Estado de Sao Paulo, representando todos os Patrocinadores, e 2 (dois) titulares e 
respectivos suplentes escolhidos por meio de eleipao direta entre os Participantes e os Assistidos.

VI - comunicar ao Conselho Deliberativo fatos relevantes que apurar no exercicio de suas 
atribuipbes;

Artigo 60 - Compete ainda ao Conselho Fiscal proper a elaborapao de relatbrios pela 
Fundapao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM e aprecia-los 
em reunibes peribdicas, manifestando-se por meio de parecer circunstanciado, contendo as 
conclusbes dos exames efetuados, inclusive sobre a aderencia da gestao dos recursos 
garantidores dos pianos de beneficios as normas em vigor e a politica de investimentos, a 
aderencia das premissas e hipbteses atuariais e a execupao orpamentaria, com base nos estudos 
realizados pelas areas tecnicas da fundapao.

Ill - examinar, a qualquer epoca, os livros e documentos que se fizerem necessarios ao 
exercicio de sua funpao;

Artigo 59 - O Conselho Fiscal e o brgao de controle interne da Fundapao de Previdencia 
Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, incumbindo-lhe zelar pelo fiel 
cumprimento da legislapao e regulamentapao pertinente, deste Estatuto e demais normas da 
entidade e pela correta atuapao dos brgaos da administrapao, diligenciando para que cumpram 
todas as suas funpbes estatutarias, tendo, ainda. como atribuipbes:

IV - opinar sobre assuntos de natureza econbmico-financeira e contabil que lhes sejam 
submetidos pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Consultivo;

V - manter livros prbprios, para a lavratura das atas de suas reunibes, dos pareceres 
emitidos e de outros documentos que entenda conveniente produzir;

II - exercer o controle interne, apontar irregularidades, fazer recomendapbes sobre 
deficiencias e sugerir medidas saneadoras;

§ 1° - Os membros representantes dos Patrocinadores e seus suplentes serao designados 
pelo Governador do Estado. ^stiiMOtMADoEGisiROcivil 
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SUBSEQAO II

Das Reunides e Quorum para Deliberapao
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Paragrafo unico - Nao havendo Assistidos, 
serao preenchidas pelos Participantes.

Artigo 62 - Os 2 (dois) membros do Conselho Fiscal, e seus respectivos suplentes, 
representantes dos Participantes e Assistidos serao escolhidos por meio de eleigao direta entre 
seus pares, da seguinte forma:

I - 1 (urn) membro e seu suplente serao Participantes eleitos pelo voto direto e secret© dos 
Participantes;

§ 2° - O mandato dos membros do Conselho Fiscal sera de 4 (quatro) anos, vedada a 
recondugao.

§ 2° 
presentes.

§ 5° - O Presidente do Conselho Fiscal tera, no exercicio de suas atribuigoes, alem do seu, 
o voto de qualidade no caso de empate.

§ 4° - Em caso de empate na escolha para Presidente do Conselho Fiscal, assumira o 
cargo o membro representante dos Participantes e Assistidos mais idoso.

as vagas referidas no inciso II deste artigo

Paragrafo unico - Para implementar a renovagao parcial periodica dos membros do 
Conselho Fiscal, na primeira investidura, apos aquela prevista no artigo 81 deste Estatuto, o 
mandato de 1 (urn) membro indicado pelo Patrocinador e de 1 (urn) membro eleito pelos 
Participantes e Assistidos sera de 2 (dois) anos.

Artigo 64 - Aplica-se aos membros do Conselho Fiscal o disposto nos artigos 28, § 6°, 31 
incisos I, III e IV, 32, 33 e 34 deste Estatuto.

11-1 (um) membro e seu suplente serao Assistidos, eleitos pelo voto direto e secreto dos 
Assistidos, observado o disposto no paragrafo unico deste artigo.

Artigo 63 - O Conselho Fiscal devera renovar 2 (dois) de seus membros a cada 2 (dois) 
anos, ressalvado o disposto no artigo 81 deste Estatuto.

§ 3° - O Presidente do Conselho Fiscal sera eleito pelos membros do Conselho 
devidamente constituido, devendo a escolha recair sobre um dos membros indicados pelos 
Participantes e Assistidos.

Artigo 65 - O Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente uma vez p_. ...2_ 
extraordinariamente, sempre que necessario por motivo de urgencia ou relevancia da materia.

§ 1° - Para instalagao das reunides e necessaria, em primeira convocagao, a presenga da 
maioria absoluta dos membros do Conselho e, em segunda convocagao, que devera ocorrer 1 
(uma) hora apos a primeira, com metade de seus membros.

- As deliberagdes do Conselho Fiscal serao tomadas por maioria simples dentre os 
Jjfr S^TlMQgnOAL DE REGISTRO CIVIL 
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Dos Recursos dos Atos Administrativos

recurso ao

empregados da Fundapao de Previdencia

CAPITULO IX

Das Altera^des do Estatuto

§ 2° - A alterapao ao Estatuto devera ser aprovada em decreto do Governador do Estado.

CAPITULO X

Das DisposiQdes Gerais

26

§ 3° - A vigencia das reformas ou alterapoes introduzidas iniciar-se-a na data da publicapao 
do despacho autorizativo da autoridade competente no Diario Oficial da Uniao.

Artigo 68-0 processo de reforma do Estatuto sera proposto pelo Conselho Deliberativo, 
ou pela Diretoria Executiva, ou pelo Patrocinador.

§ 1° A aprovagao de alterapao do Estatuto devera ser precedida de manifestagao positiva 
do Patrocinador Estado de Sao Paulo.

Artigo 69 - As alteragdes deste Estatuto nao poderao contrariar os objetivos da Fundapao 
de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM, salvo expressa e 
inequivoca determinagao legal.

Artigo 67 - Dos atos dos prepostos ou (  ’ ‘ ‘ ‘ “
Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM cabe recurso a Diretoria Executiva, 
conforme prazos e ritos estabelecidos no Regimento Interne da fundagao.

Artigo 66 - Das decisbes da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM cabe 
Conselho Deliberativo.

§ 3° - As reunibes extraordinarias poderao ser convocadas pelo Presidente do Conselho 
Fiscal, pela maioria absoluta de seus membros ou pelo Diretor Presidente da SP-PREVCOM 
com, no minimo, 1 (um) dia de antecedencia.

§ 2° - O recurso sera recebido apenas no efeito devolutive, salvo se o Presidente do 
Conselho Deliberativo derlhe tambem efeito suspensive, hipbtese em que devem estar presentes 
os pressupostos de urgencia e relevancia da materia, ou de risco irreparavel e iminente para os 
legitimos interesses da parte que se julgar prejudicada.

Artigo 70 - A extingao voluntaria da Funcjiagao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo - SP-PREVCOM decorrei;a.s^0^(^gGl^0(Cpnselho Deliberativo, em sua maioria 
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§ 1° - O recurso podera ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
ciencia da decisao recorrida.

§ - A convocagao extraordinaria devera ser comunicada aos Conselheiros com
informagao expressa das razbes de urgencia que a motivaram.

CAPITULO VIII
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administrativos propostos durante ou 
regular exercicio de suas fungdes.

absoluta, condicionada, entretanto, a previa aprovagao do Patrocinador, a publicagao de decreto 
do Governador do Estado, e a aprovagao pelo brgao regulador e fiscalizador.

Artigo 71 - As eleigbes para os membros representantes dos Participantes e dos Assistidos 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal serao determinadas por edital, a ser publicado com 
antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data de inicio das eleigoes, sendo divulgadas atraves 
dos instrumentos que se fizerem necessaries para garantir a publicidade e a transparencia do 
process© eleitoral.

§ 1° - Os candidates concorrentes as eleigbes deverao ser registrados na SP-PREVCOM 
ate 30 (trinta) dias antes do inicio da consulta.

§ 7° - O periodo para realizagao das eleigbes sera de 2 (dois) dias uteis consecutivos, 
definidos em edital.

§ 2° - Sera instituIda uma Comissao Eleitoral, formada por 2 (dois) membros indicados pela 
Diretoria Executiva e 1 (urn) pelos Participantes e Assistidos, vedada a participagao de 
conselheiros e dirigentes da SP-PREVCOM para tratar da organizagao e realizagao das eleigbes.

§ 3° - O Diretor Presidente indicara o Presidente da Comissao Eleitoral, que determinara os 
encargos dos demais membros da Comissao.

§ 5° - Nao havendo candidates aos cargos designados aos Assistidos, poderao a ele se 
candidatar Participantes.

§ 6° - A SP-PREVCOM contara com o apoio material e institucional do Patrocinador Estado 
de Sao Paulo necessarios a realizagao de suas eleigbes, conforme estabelecido em edital.

§ 9° - 0 resultado das eleigbes sera levado ao conhecimento dos Participantes, dos 
Assistidos e do Patrocinador atraves dos meios de divulgagao que melhor convenham a realidade 
da SP-PREVCOM.

§ 4° - A Comissao Eleitoral regulamentara todo o processo e designara uma Comissao de 
Apuragao, e seu respective Presidente, a ser instalada na sede da SP-PREVCOM e cada 
candidato podera credenciar junto a Comissao Eleitoral 2 (dois) fiscais para acompanhar o 
processo.

Artigo 72 - O Conselho Deliberativo aprovara a instituigao de cbdigo de etica e conduta, 
que contera, dentre outras, regras para prevenir conflito de interesses e para proibir operagbes 
dos dirigentes com partes relacionadas e tera ampla divulgagao, especialmente entre os 
Participantes e Assistidos.

§ 8° - A apuragao dos votes se dara na mesma sede em que se deu a eleigao e sera 
acompanhada por representantes dos Participantes e dos Assistidos credenciados pelo 
Presidente da respectiva Comissao de Apuragao.

Artigo 73 - A Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM assegurara aos membros da Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, por 
meio de seu departamento juridico ou de profissional contratado ou, ainda, mediante a 
contratagao de seguro de responsabilidades, a defesa tecnica em processes judiciais e 

aP^«MteWvPdatos. por atos relacionados com o 
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Do Processo Administrative Disciplinar
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Artigo 77 - Os membros dos orgaos da estrutura organizacional prevista neste Estatuto nao 
serao responsaveis pelas obrigapdes que contrairem em nome da Fundagao de Previdencia 
Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM em virtude de ato regular de gestao e 
fiscalizapao, respondendo, porem, civil, penal e administrativamente, por violapao da Lei, deste 
Estatuto, dos Regulamentos dos Pianos de Beneficios e de outros atos normativos.

Artigo 78 - Havendo fato determinante ou denuncia fundamentada de prejuizos causados a 
Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM e/ou aos 
Patrocinadores, Participantes e aos Assistidos, resultantes de conduta prevista na parte final do 
artigo anterior, a responsabilidade sera apurada mediante processo administrative disciplinar 
instaurado pelo Conselho Deliberativo e processado por comissao por ele especialmente 
designada.

§ 1 - As despesas administrativas terao sua fonte de custeio definida no regulamento do 
piano de beneficios previdenciarios complementares, observado o disposto no “caput" do artigo 7° 
da Lei Complementar federal n° 108, de 29 de maio de 2001, e o orcamento anual da SP- 
PREVCOM.

/?

Artigo 79 - A instauragao de processo administrative disciplinar ou de processo judicial 
para apuragao de irregularidades no ambito de atuagao dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
podera determinar o afastamento do Conselheii 
pelo seu suplente. gs^riMOOra.
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§ 1° - A contribuigao normal do Patrocinador para o piano de beneficios previdenciarios 
complementares, em hipotese alguma, excedera a contribuigao individual dos participantes.

Artigo 76 - A Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM sera mantida integralmente por suas receitas, oriundas das contribuigdes dos 
Participantes, Assistidos e Patrocinadores, dos resultados financeiros de suas aplicagoes e de 
doagdes e legados de qualquer natureza.

§ 2° - O montante de recursos destinados a cobertura das despesas administrativas sera 
revisado ao final de cada ano para o atendimento do disposto no “caput” deste artigo.

§ 2° - Cada drgao ou Poder do Patrocinador sera responsavel pelo recolhimento de suas 
contribuigdes e pelo repasse a SP-PREVCOM das contribuigdes descontadas dos seus 
Participantes, observado o disposto na Lei n° 14.653, de 22 de dezembro de 2011, neste Estatuto 
e no respectivo regulamento do piano de beneficios previdenciarios complementares.

CAPITULO XI

Artigo 74 - O regime juridico de pessoal da Fundagao de Previdencia Complementar do 
Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM sera o previsto na Consolidagao das Leis do Trabalho - 
CL I.

Artigo 75 - A Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- 
PREVCOM observara os principios norteadores da administragao publica, em especial os da 
eficiencia e da economicidade, bem como adotara mecanismos de gestao operacional que 
maximizem a utilizagao de recursos.



§ 1° - A decisao de instaura^ao de processo administrative disciplinar ou de processo

CAPITULO XII

Das Disposi^oes Transitorias

CAPITULO XIII

Das Disposi^des Finals

Artigo 83 - A vigencia deste Estatuto tera eficacia a partir da data da publicagao no Diario
Oficial do Estado.

ob 5!

Artigo 81-0 Govemador do Estado designara os membros que deverao compor 
provisoriamente o Conselho Deliberative e o Conselho Fiscal da Fundagao de Previdencia 
Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM.

Artigo 82 - Os administradores da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo - SP-PREVCOM, os procuradores com poderes de gestao, os membros de conselhos 
estatutarios, o interventor e o liquidante responderao civilmente pelos danos ou prejuizos que 
causarem, por agao ou omissao, a fundagao.

IV
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SETIMO OFICIAL De REGlSTRijClVL

r\DE PESSOA JJRIDICA DA CAPITAL? POLHA^ Q 2 9

\\ Vi 9 Illi 7017

Paragrafo unico - O mandate dos conselheiros de que trata o “caput” deste artigo sera de 
ate 24 (vinte e quatro) meses, durante os quais sera realizada eleigao direta para que os 
Participantes e Assistidos elejam os seus representantes.

f  . . 
judicial, e a de suspensao temporaria do exercicio de mandate cabera ao Conselho Deliberative, 
por maioria de votos dos seus membros, excluido o do investigado.
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Artigo 80 - O Conselho Deliberativo baixara norma geral estabelecendo o procedimento a 
ser adotado no processo para apuragao de responsabilidade, a qual devera ser aprovada por dois 
tergos de seus membros.

Paragrafo unico - Sao tambem responsaveis, na forma do “caput” deste artigo, os 
administradores dos Patrocinadores, os atuarios, os auditores independentes, os avaliadores de 
gestao e outros profissionais que prestem servigos tecnicos a SP-PREVCOM, diretamente ou por 
intermedio de pessoa juridica contratada.

§ 2° - O afastamento de que trata o “caput” deste artigo nao implica prorrogagao ou 
permanencia no cargo alem da data inicialmente prevista para o termino do mandate.

Reconheco, por seine
valor econosico.^dotrT^/^' 

de mi
/ da verclade, /
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situaqAo especial

cOdigo e DESCRIQAO da atividade econOmica principal 
65.41-3-00 - Previdencia complementar fechada

CODIGO E DESCRKJAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

cGdigo e DESCRIQAO da NATUREZA JURIDICA
306-9 - Fundagao Privada

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

N0MERO DE INSCRIQAO
15.401.381/0001-98 
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SP-PREVCOM

LOGRADOURO
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO

CEP 
01.401-000

SITUApAO CADASTRAL
ATIVA

ENDEREQO ELETRONICO
CFLORY@SP.GOV.BR

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

TELEFONE
(11)3150-1953

NUMERO
2.701

MUNIClPIO
SAO PAULO

COMPLEMENTO
TERREO ANDAR 1 AO 3 E 7 AO 10

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL 
22/12/2011

DATA DE ABERTURA 
22/12/2011

PORTE
DEMAIS

UF
SP

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) *****

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL ********
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JOSE ROBERTO FERREIRA

Ministerio da Saude

GABINETE DO MINISTRO

RETIFICACAO

OECISAO DE 13 DE MARfO DE 2012

,'902.074254/2001-19 D1PRO Negntiva de Cobcrtura - artigo 12. inciw I. alinca "b" da Ld 9656'’)8 16.000,00 (dezc55cis mil mis)

339O2-229359/2OO3-II DIOPE 9.000,00 (mive mil mis)

3 3902-21224S/2003-68 DIDES 12.000,00 (doze mil mis)

33902.073414/2004-85 DIDES 48.000.00 (quarcnla e oito mil reais)

33902.242945/2003-43 Negativa de Cobcrtura - artigo 12, incisu II. da Lei 965698. 48.000,00 (quarcnla c oito mil mis)

33902.243822/2003-20 DIPRO Ncgativa de Cobcrtura - artigo II. da Lei *>656/98. 48 000.00 (quarcnla e ono

33902.242696/2003-96 DIPRO

33902.058780/2004-12 DIDES Anutetfo do auto
33902.144592/2004-06 DIDES 25.000,00 (vinte e cinco mil mis)

33902.137320/2004-41 DIPRO Ncgativa de Cobcrtura - artigo II. paragrnfo unico da Lei 9656/98. 32.000.00 (trinla c dots mil reais)

33902.060102/2004-10 DIOPE Deixar de cumpnr as obngacSes previstas nos contratos edebrados a qualqucr tempo - artigo 25 da 9 000.00 (novc mil reais)

33902.000149/2005-05 DI DES Negatrva de Cobcrtura - artigo 12, inciso II. alineo "c”. da l-ci 9.656 98 48.000.00 (quarenta c oito mil mis)

33902.233469/2003-70 DIGES Nqptiva de Cobcrtura - artigo 11. pnragralo unico da Lei 9&56/98. 32.000,00 (trinla c dots mil reais)

33902-059713/2004-15 15.000,00 (quinzc mil reais)

25789.000757/2005-27 DIDES

33902.243825/2003-63

33902.146004/2005-41 Ncgativa de Cobcrtura - artigo 12, inciso I. alfnea "b". da Lei 9.656/98. 32.000,00 (trinla c doic mil reais)

I)||>H( >
33902.031712/2004-06 DIDES

33902.060149'2004-75

33902 101522/2004-55 DI DES 48.000.00 (quarcnla c otto mil mis)

mil reais)____________
10.000,00 (de/, mil mis)

Documento assinado digilalmcntc conform: MP n’ 2.200-2 de 24'08/2001. quo inslitui a
Infraestnitura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil.

AGfcNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 
D1RETORIA COLEGIADA

Lteixar de cwnpiil a. prcvitla. no. conltaUn cclebrado. a qualquer lonpo - ullao 25 da Ltfi
9656/98.________________________________________________________ ’______________________________

Na Portaria n" 2.984/GM'MS. publicada no Didrio Oficial da Uniao n" 241, de 16 de dezembro de 2011. Se«Jo I. pagina 110: Ondc sc Ic: "PORTARIA N" 2.984, DE 15 DE NOVEMBRO DE 2011". Lcia- 
sc: "PORTARIA N* 2.984, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011".

N1 156 - Art. I’ Aprovar as alterafdes dos itens B.2.24; B.2.24.1; 
B.2.35; B.2.36; B.5.4.4; B.5.4.4.1; B.5.4.6; B.5.4.7 e B.5.4.8, todosja 
indicados na nova numerac/io, aldm de exclusdo dos itens B.35.1 e 
B.35.2. dentre oulras altera^oes. proposes ao regulnmento Plano de 
Aposentadoria Suplemcntar - CNPB n! 1988.0001-65. adniinistrado 
pcla FUNDAMBRAS Sociedade de Prcvidencia Privada

Art. T- Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu- 
blica?ao.

N’ 158 - Art. I? 
idacdo de 1 
TEVC"" ‘

A Diretoria Colegiada da AGI-NCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuigOes legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei n" 9.961, de 28 de 
Janeiro de 2000 cm dclibcrafiio atravis da 324' Rcuniao de Dircloria Colegiada - DC Ordinaria, rcalizada cm 8 de margo de 2012. julgou os seguintes processes administrativos:

Dcixor de informar u ANS sobre as altcragftes das infornwcAcs refcrvntes ao crcdcncuimento - art. 20. cainu 

■o*,y^;'S<KA>.<rCr*f p,“MM P,,v,hJcmi ®“«»’incia j saude sent registro de Opcradora na ANS - 

Deixar de ofercccr o plnno referenda - art 10, } 2“, da Lei 9.656/98

DIPRO
DIGES

Deixar de cumprir ns obrignedes prcMstas nos conirntos cclcbrados n qualqucr tempo - artigo 25 da
Lei 9656'98,___________________________
Ncgativa de Cobcrtura - artigo 12. inciso I, da Lei 9656/98.

45.448,42 (quarcnla c cinco mil, qua- 
troccnlos c quarcnla c oito mis c qu.i- 

_ _________________________________________________________________________ _______rcma c dots centavo)______________  
Operar pianos pnvados de owistincta A wide sent catur provisoriamcntc regurtrado na ANS • artigo 19. 900.000,00 (noscccnto mil mu)

50.000,00 (cuxiuenta mil reais)_____
32.000.00 (trinla e don mil reais)

15 (8)0 <81 (quinzc mil reais) 
900 000,00 (novcccntoa mil reais)

33902.136267/2004-61
33902-146004'2005-41

Tipo de Infracfto________________________________________________________________________________
Deixar de cumprir ns obrigaciks prevtsins nos contrntos cclcbrada-i a qualqucr tempo • artigo 25 da Ld 
9656/98

Valor dp Mulla (RS) 
9.000.00 (nove mil mis)

PLANO DE ASSISTf.NCIA AO SERVIDOR DA ETF- DIPRO
PA_______________________________________________
A\!K <> SAI‘DI I IDA____________________________
ESMALE ASSISTENCIA 1NTERNACIONAL DE SAU-
DE LTDA______________ _________________________
ESMAI.F ASSISTENCIA TNTERNACIONAL DE SAU- DIGES
PE LTDA___________________________

Rcldtoi

DIDES

O DIRETOR DE ANALISE TECN1CA SUBST1TUTO, no 
uso das atribuigdes que 
com o art. 5f , todos da 
2001, c art. 23. inciso 1, alinca

Proccsso ANS n.‘ 
339O2.I3O497/2OO2-55

PLASAC PLANQ DE SAIJDF LTDA________________
SINDICATO DOS EMPREOADOS EM EMPRESAS DE 
ASSi io I-; CONSERVACAO PE BELO HORIZONTE 
UNIMED DE SOBRAL C(X)PERATIVA DE TRABA-IdIPRO 
LHQ MEDICO LTDA________________________
ESMALE ASSISTENCIA INTFRNACIONAl. DE SAU- 
DF LTDA_______________________________

O DIRETOR DE ANALISE TACNICA SUBSTITUTO, no 
uso das alribuiijocs que lhe confcrc o inciso I do art. 33. combinado 
com o art. 5’, todos da Lei Complcmcntar n* 109. de 29 de maio de 
2001, e art. 23, inciso I, alinca "a", do Ancxo 1 do Dccrcto n* 7.075, 
de 26 de Janeiro de 2010. e considcrando as manifestaQdes t6cnicas 
exaradas, no Process© MPAS n* 13204/80. comando n! 346316802 c 
juntada n1 351396624. resolve:

ASSISTENCIA MEPICA SC LT- DIPRO 
__________________CAO EXTRAJUDICIAL__________  
UNIMFD SALVADOR COOPERAT1VA DE TRABA- 
LHQ MEDICO __________________________________
BIOVIP PLANOS DE SAUDE LTDA

ASSOCIAC
DA FUNDAl

CAIXA DE ASSISTf-NCIA A SAUDE DA UNIVER- 
SIDADE__________________________________________
UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FED. 
EST, PAS COOP, MfeP____________________________
FUNDA(, AO ASSISTENCIA!. DOS SERV1DORES DO 
MINISTERIO DA FAZENDA_______________________
CONMEDH SAUDE ASSISTENCIA INTF.GRADA DE
SAUDE LTDA
MAM MONTREAL A 
DA - EM LIOUIDACJ

It'AO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORFS 
DACAO EDUCACIONAl DISTRITO FEDE-

" Aprovar a constiluigSo c autorizar o funcionamento 
da Fundagilo de Prcvidencia Complcmcntar do Eslado de SSo Paulo - 
SP-PREVCOM. como cnlidade fcchada de prcvidencia complcmcn- 

tar.

Ncgntivn de Cobcrtura - artigo 12, inciso I, alinca "b", <Ia lei 9 656.'98.
Negative de Cobcrtura - artigo 12. incuo I. alinca "b". da Lei 9.656/98.

O DIRETOR DE ANALISE TECN1CA SUBSTITUTO. no 
uso das alribuiijdes que lhe confcrc o inciso I do art. 33, combinado 
com o art. 5’. todos da Lei Complcmcntar n* 109, de 29 de maio de 
2001, c art. 23. inciso I. alinca "a”, do Ancxo I do Dccrcto n* 7.075, 
de 26 de Janeiro de 2010. e considcrando as manifestagdes tdcnicas 
exaradas, no Proccsso MPS n* 44000.004202/94-78, comando n' 
349485739 c juntada n! 351456023, resolve:

lhe confcrc o inciso I do art. 33. combinado 
Lei Complcmcnlar n’ 109, de 29 de maio de 

twi, c an. xj, inciso i, uiinea "a", do Ancxo I do Dccrcto n? 7.075. 
de 26 de Janeiro de 2010, e considcrando as manifestacoes tcenicas 
exaradas. no Proccsso MPAS n' 13204/80. comando n! 346249766 c 
juntada n! 351396409. resolve:

O DIRETOR DE ANALISE TfiCNICA - SUBSTITUTO. no 
—qUC iijj confcrc 0 inciso 1 do art. 33. combinado 

>s da Lei Compl 
2001, c art. 23, inciso 1 alinca ''a", 
J; 26 de Janeiro de 2010, cons

"tlemeniar n’ 109. de 29 de maio de 
a', do Ancxo I do Dccrcto n’ 7.075, 

de 26 de Janeiro de 2010, considcrando as manifesla^fies tecnicas 
exaradas no Proccsso MPS n’ 44011.000093/2011-61, sob o comando 
n! 351500095. resolve:

Deixar de nimpnr as nbrigai.x'tct prrviuas noa eontndos celebrados a qualquer tempo - arrive 25 da Lei

Rcdusio da rede boapnalar - an. 17. 5 f. da Lei 9.6S6/W

19. M.-JOTio 6- da Lei 0656^8.__________________________________________________________________ __________________________
Deixar de inli.rmar a ANS aobre as allenKMs da, informavdea refereniea ao credenciamenio - art. 10. rapui 1X000.00 (dezoito mil reais) 
da Lei n" 9,656/98,____________________
Ncprtivn de Cobcrtura - artigo II. parhgmfo unico dn Lei 9656/98.

O DIRETOR DE ANALISE TtCNICA - SUBSTITUTO. no 
uso das alribuicdes que lhe confere o art. 13. combinado com o art. 5’ 
, lodos da Lei Complcmcntar n’ 109. de 29 de maio de 2001, c art.

23, inciso I alinca "c", do Ancxo I do Dccrcto n’ 7.075, de 26 de 
Janeiro de 2010. considcrando as manifcstacScs tecnicas exaradas no 
Proccsso MPAS n’ 00000.003018/5219-79, sob o comando n’ 
350690467 c juntada n' 351743208. resolve:

N! 153 - Art. I' Aprovar as alterafdes dos aluais artigos 22; 49; 52 
c 53, rcnumcrados rcspectivamcnte para 30; 58; 61 c 62 c inclusao 
dos artigos 8' ao 10: 14 ao 16 e 33, dentre oulras alteragdes proposlas 
ao rcgulamento do Plano de Bcncficios BBTURPrcv - CNPB n’ 
2005.0016-11. administrado pelo BB Prcvidencia - Fundo de Pensio 
Banco do Brasil.

Art. 2' Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu
blicagio.

N* 157 - Art. I * Aprovar as allcragocs dos artigos 2!. 5’, 6!. 13. 14, 
16. 19, dentre outras, proposlas para o Rcgulamento do Plano de 
Bcncficios I da Prcvidencia Suplemcntar - CNPB n’ 1993.0001-19. 
administrado pcla Metros - Instituto de Seguridade Social.

Art. 2" Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu- 
blicagao

Art. 2’ Aprovar o Estatuto da Fundagio de Prcvidencia Com
plcmcntar do Estado de S8o Paulo - SP-PREVCOM.

Art. 3’ Estabclccer o prazo de 180 (cento c oitenta) dias para 
o inicio efetivo das atividades. contados a partir da data de pubheagao 
dcsta Portaria, sob pena de cancclamcnto da autorizagao concedida.

Art. 41 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicagio.

Este documento pode ser venficado no enderego elelronico http:'Zww\v.in.gm'bo'aiiientici<bde.himl. 
pelo eddigo 00012012032300099

CLlNICA ODONTOLOGICA POLINTEGRADA S/C
ITDA
UNIMFD PAUI.ISTANA - SOCIEDADE COORERAT1- 
VA TRABALHO MEDICO_________________________
COOPUS - COOPF.RATIVA DE USUARIOS DO SIS- 
TEMA DE SAUDE DE CAMPINAS_________________
H.NDAfAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORFS I/O 
MINISTERIO DA FAZENDA
CAIXA DE ASSISrCNCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO NORDFSTF DO BRASIL  
SAUDE ASSISTENCIA MEDICA INTFRNACIONAL 
LTDA____________________________________________
CAIXA DE ASSISTfiNCLX DOS FUNCIONARIOS DO DIPRO 
BANCO IX) BRASIL
SISTEMAS E PLANOS DE SAUDE LTDA

O DIRETOR DE ANALISE TtCNICA - SUBSTITUTO. no 
uso das atribuigdes que lhe confcre o inciso I do an. 33, combinado 
com o art. 5*. todos da Lei Complcmcntar n’ 109. de 29 de maio de 
2001. e art. 23. inciso 1. alinca "a", do Ancxo I do Dccrcto n' 7.075. 
de 26 de Janeiro de 2010, e considcrando as manifestagoes tecnicas 
exaradas no Proccsso MPS n’ 44000.002045/92. comando n' 
336974135 e juntada n! 351240543. resolve:

N’ 154 - Art. I' Aprovar as alteragoes dos itens A.2.25; A.2.40; 
A.2.41; A.5.2.2.3; A.5.3.4; A.5.3.4.1; A.5.3.6; A.5.3.7 e A.5.3.8. to
dos ja indicados na nova numeragSo, inclusao dos itens A.2.25.1; 
A.2.29 e cxclusao dos itens A.2.40.1 e A.40.2. dentre outras al- 
teragSes. proposlas ao rcgulamento do Plano de Aposentadoria Basico 
- CNPB 1980.0017-74, administrado pcla FUNDAMBRAS Sociedade 
de Prcvidencia Privada.

Art. 2’ Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- 
blicagao.

N! 155 - Art. !' Aprovar o Convinio de Adesao celebrado entre a 
Fundagio Pctrobris de Seguridade Social - PETROS c a Companhia 
Paraibana de Gas - PBOAS, na condigao de patrocinadora do Plano 
GasPrev, CNPB n' 2010.0004-47.

Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicagio.

J produto cm condnAo diferente dp rcgntrado nn ANS - anigo |9t ( 3*, 4a [,ci 9.656 98 ___
de MMSttacii A Miidc tern c*tar pmviwnanicntc rcgHtrado nn ANS • artigo

uso das atribuigdes , 
com o art. 5!. todo>

ii, c an. za, inciso i ami 
26 de Janeiro de 2010.



ImprimirVoltar

Validade:03/07/2022 a 01/08/2022

Certifica$ao Numero: 2022070304074278138565

Informa^ao obtida em 11/07/2022 13:56:56

A Caixa Economica Federal, no uso da atribui^ao que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situa^ao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

CAI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Inscrigao: i5.40i.38i/oooi-98
Razao SOCiakFUNDACAO previdencia complementar estado sao PAULO
Endereco: av brigadeiro luis antonio 2701 ter an iaos e zaoio / jardim 

PAULISTA / SAO PAULO / SP / 01401-000

http://www.caixa.gov.br


Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administra^ao direta a ele vinculados. Refere-se a situa?ao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui^oes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceita$ao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Nome: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 15.401.381/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri^oes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
ATIVA DA UNIAO

MINISTER!© DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:35:19 do dia 11/05/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 07/11/2022.
Codigo de controle da certidao: BFED.3A47.B033.F082
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Debitos Tributarios Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CNPJ: 15.401.381/0001-98

Certidao n° 22060015175-03

01/06/2022 14:42:10Data e hora da emissao

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedi^ao.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de Sao Paulo

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao 
Paulo de apurar debitos de responsabilidade da pessoa juridica acima 
identificada, e certificado que nao constam debitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrigao na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

A aceita^ao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br


Certidao Conjunta de Debitos de Tributos Mobiliarios

0247149-2022Certidao Numero:

CPF/CNPJ Raiz:
Contribuinte:

Tributes Abrangidos:

partir de Jan/2011)

1
Unidades Tributarias: |

CCM 4.660.768-4- Inicio atv :27/09/2012 (AV BRIG LUIS ANTONIO, 02701 - CEP: 01401-000 )

Certidao emitida ds 12:02:01 boras do dia 16/03/2022 (bora e data de Brasilia).

Codigo de Autenticidade: 39EEF32F

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Liberaqao:
Validade:

15.401.381/
FUNDAQAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO

16/03/2022
12/09/2022

Imposto Sobre Servi?os - ISS

Taxa de Fiscaliza?ao de Localizapao Instalagao e Funcionamento

Taxa de FiscalizaQao de Aniincio - TFA

Taxa de Fiscaliza?ao de Estabelecimento - TFE

Taxa de Residues Solidos de Servipos de Saude - TRSS (inciddncia a 

Imposto Sobre Transmissao de Bens Imdveis - ITBI

ita condicionada a verificaQao de sua autenticidade na Internet, no endereQO 
)r/cidade/secretarias/fazenda/.
ite documento.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relaqao ao periodo contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscripoes em Divida Ativa 
Municipal, junto a Procuradoria Geral do Municipio e certificado que a Situaqao Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos creditos tributaries inscritos e nao inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidao, ate a presente data e: 
REGULAR.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A aceitapao desta certidao esl 
http://www.prefeitura.sp.gov.b 
Qualquer rasura invalidara esl

Certidao expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, lnstru?ao Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF n° 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF n° 182 
de 04 de agosto de 2021.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
http://www.prefeitura.sp.gov.b
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

na

Duvidas. e sugestSes: cnd.Wtst.jus.br

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificaqac das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho quanto as obrigaqoes 
estabelecidas em sentenqa condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por 
disposi^ao legal, contiver for^a executiva.

Nome: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO 
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.401.381/0001-98
Certidao n°: 17471320/2022
Expedigao: 01/06/2022, as 14:52:25
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediqao.

Certifica-se que FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO 
PAULO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
15.401.381/0001-98, NAO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaqao 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

cnd.Wtst.jus.br
http://www.tst.jus.br
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JOSE ROBERTO FERREIRA

Ministerio da Saude

GABINETE DO M1NISTRO

retificacAo

decisAo de ij de mar<o de 2012

Rclatiu
JJ902.130497/2002-5 S obrigacd« previmas nos cuntrnios celebrodos a qualqucr tempo - anigo 25 da Lei

33902.074254/2003-19 Ncgativa de Cobertura - artigo 12. inctio I. alinca "b" da Lei 9656/98 16.000,00 (dczesscis mil reais)

33902.229359/2003-11 DIOPE

339O2.2I2248/2OO3-68 DIDES

33902 073414/2004-85 DIDES 48.000,00 (quucnta e oito mil rcoia)

339O2.242945/2OO3-43 Negaliva de Cobertura - artigo 12, faciao II, da Lei 9656 98 48.000,00 (quarenta c oilo mil reaia)

339O2.243822/2OO3-2O Ncgativa de Cobertura - artigo II. da Ui 9656/98. 48.000,00 (quarenla c oito

339O2.242696/2OO3-96 DIPRO 10.000,00 (dr/ mil reais)

33902.058780/2004-12 DIDES Anulovio do auto

33902.144592.2004-06 25.000.00 (vmle e cinco mil reais)

339O2.I3732O/2OO4-4I DIPRO Ncgativa de Cobertura - artigo II, paragrafo unico da Lei 9656/98 32.000.00 (trinta c doi» mil reais)

33902.060102/2004-10 DIOPE 9.000,00 (novo mil reais)

33902 000149/2005-05 moi s 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

3 3902J3 3469/2003-70 Negative de Cobertura - artigo 11. partgrafo unico da Lei 9656m. 32.000.00 (trinta c dots mil reais)

33902.059713/2004-15 DIPRO 15 000.00 (quin/e mil reais)

25789.000757/2005-27 DIDES

PLANO DE ASSISltNClA AO SF.RVIDOR DA ETF- DIPRO339O2.243825/2OO3-63

33902.146004/2005-41 DICiES Ncgativa de Cobertura - artigo 12, inciso I. alinca "b". da Lei 9 656/98. 32.000.00 (trinta c dots mil reais)

DIPR(>
.3.3902 031712/2004-06 DIDES

33902.060149/2004-75 DIPRO

339O2.IOI522/2OO4-55 DIDES 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

AGfeNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

N’ 156 - Art. I' Aprovar as altcravdes dos itens B.2.24; B.2.24.1; 
B.2.35; B.2.36; B.5.4.4; B.5.4.4.1; B.5.4.6; B.5.4.7 e B.5.4.8, todosja 
indicados na nova numeraeao, aldm de exclusao dos itens B.35.1 e 
B.35.2. dentre oulras altcraefles. propostas ao regulamento Plano de 
Aposentadoria Suplcmcntar - CNPB n’ 19X8.0001-65. administrado 
pcla FUNDAMBRAS Socicdadc de Prcvidencia Privada.

Art. 2s Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu- 
blicafio.

Na Portaria n" 2.984/GM/MS, publicada no Diario Oficial da Uniao n" 241. de 16 de dezembro de 2011, ScgSo 1. pagma 110: Onde sc IS: "PORTARIA N” 2.984. DE 15 DE NOVEMBRO DE 2011". Leia- 
sc: "PORTARIA N" 2.984, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011".

>ist£ncia M£t>iCA s c u - pirno
1 EXTRAJOOICIAL__________________

Denar de cumprir iu obngacAc* prevutas nos contralos celebrodos a qualqucr tempo • artigo 25 da Lei 9.000,00 (nove mil reais) 
9656/98,

Este documento pode ser verificado no endereco eletronico http:/Avwtv.in.gos.lT/aiiienUckt«ie.htiiil, 
pelo codigo 00012012032300099

v ait. 4.J, uiviau 1, ai 
de 26 de Janeiro de 2010. 
exaradas no Proccsso 
336974135 e juntada n*

Deixar de cumpnr os obrigaedcs previstus non contnitos celebrodos a qualqucr tempi* - artigo 25 da
Lei 96SML, __________________________________________
Ncgativa de Cobertura - artigo 12. inciso II. alinen "c". da Lei 9.65698

.DIPRO
DIGES

Deixar de cumprir an obngafdes previttas nos contratos cclcbrados n qualqucr tempo - artigo 25 da 12.000,00 (doze mil ream
Lei 9656/98.___________ _________ _____________________
Ncgativa <lc Cobertura - artigo 12. incise I. do Lei 9656'98.

50 000 00 (cirunwnln pul n-Prt)
32 000.00 (trinta e dull mil reais)

5.ooo,oo (jumzc mil reais) 
900.000.00 (novccentos mil reais)

Valor da Muita |R$)
9.000.00 (nove mil reais)

339O2.I36267/2OO4-6I 
33902.146004/2005-41

45.448,42 (quarenta c cinco mil. qua- 
trocentos e quarenta c oito reais c qua- 
renia c doig centavos)
900.000,00 (novccentos mil reais)

AMICO SADDF. LIDA_____________________________
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAD-
PL LIDA
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAU- 
DF I.TDA

Denar de infocmar ii ANS sobre as altcnivrtcs das informa«dcs rcfcrenlcs oo crcdcnciamcnto - art 20. ca/nit 
<la Let n* 9 656,98.___________________________________________________________________________
Olcrtar. c.rmcrcialirar ou opcrar pianos privadoa de awiistincia a Miide »cm registro de Opcradnra na ANS -
Artigo 19 da Lei 9656/98._______________________________________________________________________

Dctxar de ofcrecer o piano refertneia - an. 10. 4 T. da Lei 9.656/98.

O DIRETOR DE ANALISE TECNICA SUBSTITUTO. no 
uso das atribuivoes quo Ihc confcrc o inciso 1 do art. 33. combinado 
com o art. 5* , lodos da Lei Complemcntar n’ 109, de 29 de maio de 
2001, c art. 23. inciso I, alinca "a”, do Ancxo 1 do Dccrcto n! 7.075, 
de 26 de Janeiro de 2010, e considerando as inanifeslacSes tecnicas 
exaradas. no Proccsso MPAS n! 13204/80, comando n’ 346316802 c 
juntada n! 351396624. resolve:

Art. 
blica^do

N" 158 - Art. P Aprovar a constitui?So e autonzar o funcionamento 
da Fund:i<,'ao de Prcvidencia Complemcntar do Estado de SSo Paulo - 
SP-PREVCOM. como entidadc fechada de prcvidencia eomplcmcn- 

tar.

Documento assinado digitalmentc conformc MP n’ 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a 
Infracstrutura de Chaves Publicas Brasilcira - ICP-Brasil.

I ipo de Infra^Ao_____
Deixar de cumpnr as 
9656/98

O DIRETOR DE ANALISE TECNICA SUBSTITUTO, no 
uso das atribuiQdcs que Ihc confcrc o inciso 1 do art. 33, combinado 
com o art. 5* , todos da Lei Complemcntar n* 109, de 29 de maio de 
2001, c art. 23. inciso 1. alinca "a", do Ancxo 1 do Dccrcto n* 7.075. 
de 26 de Janeiro de 2010. c considerando as manifestafdes tecnicas 
exaradas. no Proccsso MPAS n' 13204/80. comando n' 346249766 c 
juntada n! 351396409, resolve:

ft ASA! I’lASI'HI SAI Hr I T1>A________________
SINIWATO DOS LMPREOADOS KM EMPRESAS DE 
ASSFJO E CONSliRVACAO DE BELO HORIZONTE 
UNMBD DE SOBR,\L COOPERATIVA DE TRABA- 
IIIO MEDICO LTDA
ESMAI.E ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE. SAIL 
DE LTDA________________________________________

N' 153 - Art. I' Aprovar as alterafoes dos atuais artigos 22; 49; 52 
" ..._ _J._ ..spcctivamente para 30; 58; 61 c 62 c inclusao 

igos 8! ao 10; 14 ao 16 e 33. dentre oulras alteracSes propostas 
ulamento do Plano de Bcncficios BBTURPrcv - CNPB n’ 
..16-11, administrado pelo BB Prcvidencia - Fundo de Pensao 

Banco do Brasil
Art. 2' Esta Portaria entra cm vigor na daia de sua pu- 

blicaqao.

Art. 3' Eslabclccer o prazo de 180 (cento c oitenta) dias 
o inicio efetivo das atividades. conlados a parti* J" -1— —u,;- 
desta Portaria, sob pena de cancclamcnlo da i

Art. 4' Esta 
blicacao.

Art. 2" Aprovar o Eslatulo da Fundaf&o de Prcvidencia Com- 
plcmcntar do Estado de SJo Paulo - SP-PREVCOM.

■ onto c oitenta) dias para 
tir da data de publicaq&o 

. . .  autoriza$ao conccdida.
Portaria entra em vigor na data de sua pu-

Dcixar de cumprir a nbrigooks pnrvinas nos conlrntos eelebrados a qualmKr tempo - artigo 25 da Lei
WSS/tS___________________________________________________________________ ___________
RcdusAt de rede Inrspilnlnr - art. 17. 5 4". da Lei 9.656/98

O DIRETOR DE ANALISE TECNICA - SUBSTITUTO. no 
uso das atribui^dcs que Ihc confcrc o inciso I do art. 33, combinado 
com o art. 5’. lodos da Lei Complemeniar n! 109. de 29 de maio de 
2(H) 1, c art. 23, inciso 1 alinca Ma", do Ancxo I do Dccrcto n’ 7.075, 
de 26 de Janeiro de 2010, considerando as manifesta^fies tecnicas 
exaradas no Proccsso MPS n’ 44011.000093/2011-61, sob o comando 
n; 351500095. resolve:

X prpdmo cm condufto diferyntc tlo reKisirado na ANS - anigo 19, g j’, da I.ci 9.656 98
Opcrai pbn.w privados de assistenda 4 Mudc rem «iar pmvixonamcnfc reeistradn ru ANS - artigo

19, paripqfb 6" da Lei 9656'98.___________________
Deixa: de informar a ANS nobre an alterafdes das inrurmavdes referenics ao credcnctancnto - art 20. caput 18.000.00 (dezoilo mil reais)
da lei n* 9,656/98.____________________ _____________________
Negaitvi de Cobertura - artigo II, partgrafo unico da I.ci 9656/98

CLlNK A ODONTOL6GICA POUNTEGRADA S/C 
LIDA______
L'NIMFD PAULISTANA - SOCIEDADE COOPER ATI-IdIDFS 
VA TRABALIIO MEDICO_________________________
COOPUS - COOPERATIVA DE USUARIOS DO si£ 
TEMA DE SAUDE DR CAMPINAS_________________
FUNDA^AO ASSISTENC1AL DOS SERVIDORES DO 
MINISTERIO DA FAZENDA_______________________
CAIXA DE ASSIST^NCI,\ DOS FUNCIONARIOS DO 
BANCH DO NORDESTE DO BRASIL  
SAUDE ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL DICES 
LTDA 
CAIXA DE ASSISTf-NCIA IX)S FUNCIONARIOS DO 
BANCO IX) BRASIL 
SISIEMAS E PEANOS DE SAUDE LTDA

O DIRETOR DE ANALISE TtCNICA - SUBSTITUTO. no 
uso das atribuivoes quo Ihc confcrc o inciso 1 do art. 33, combinado 
com o art. 5*, todos da Lei Complemcntar n* 109. de 29 de maio de 
2001. c art. 23, inciso 1, alinca "a", do Ancxo 1 do Dccrcto n’ 7.075. 
j. rtz a. :—a. •’nio e considerando as manifestavoes tecnicas 

MPS n* 44000.002045/92. comando n! 
351240543. resolve:

O DIRETOR DE ANALISE TfiCNlCA SUBSTITUTO. no 
uso das atribuiQdes que Ihc confcrc o inciso I do art. 33. combinado 
com o art. 5*. todos da Lei Complemcntar n1 109, de 29 de maio de 
2001, c art. 23. inciso 1, alinca "a", do Ancxo 1 do Dccrcto n* 7,075. 
de 26 de Janeiro de 2010, c considerando as manifcstavocs tecnicas 
exaradas. no Proccsso MPS n' 44000.004202/94-78, comando n' 
349485739 c juntada n' 351456023, resolve:

O DIRETOR DE ANALISE TECNICA - SUBSTITUTO. no 
uso das atribuivoes que lhe conferc o art. 13. combinado com o art. 5’ 
, todos da Lei Complemcntar n' 109. de 29 de maio de 2001, c art.

23. inciso I alinca "c". do Ancxo I do Dccrcto n' 7.075, de 26 de 
Janeiro de 2010, considerando as manifestavocs tecnicas exaradas no 
Proccsso MPAS n' 00000.003018/5219-79, sob o comando n’ 
350690467 e juntada n! 351743208, resolve:

N’ 157 - Art. 1’ Aprovar as altcravocs dos artigos 2'. 5'. 6'. 13. 14. 
16. 19. dentre outras. propostas para o Regulamento do Plano de 
Bcncficios 1 da Prcvidencia Suplcmcntar - CNPB n! 1993.0001-19. 
administrado pcla Mctrus - Instituto de Scguridadc Social.

2°- Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu-

Operar plnrxn pnviulo. de anitUneu A wide aem eatar provuonnnwnlc regirlrado na ANS - uftigo 19, 
_ paragrafo 6" da Lei 9656 98______________________________________________________________________

Negattva de Cobertura • artigo |2. mciio I, alinca "b", da Lei 9 6*6/98
Ncgativa de Cobertura - artigo 12. inciso I. alinca ’b”, da Lei 9.6*6/98.

c 53, renumcrados res[ 
dos artigos 8! ao 10; 14
ao regule
2OO5.OOI.

A Diretona Colegiada da AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suns atribuivdes legats. e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei n" 9.961, de 28 de 
Janeiro de 2000 cm dclibcravdo atravds da 324* Rcuniao de Dirctoria Colegiada - DC Ordindria, rcalizada cm 8 de marqo de 2012, julgou os seguintes processes adminislrativos:

Nome da Oocradora ......
ASSOCIACAO DE ASSISTf-NCIA AOS SERVIDORES I DI DFS
DA FUNDACAO EDUCACIONAI. DISTRITO FEDE
RAL_____________________________________________________
CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVER- DIPRO
SIpADE______________________________________
UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FED.
IXI DAS (.’OOP MFI)______________________ _
FUNDAVAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO
MINIS! 1 Rid DA I AZI NDA_______________________
CONMEDH SAUDE ASSISTENCIA INTEGRADA DE
SAUDE LTDA__________
MAM MONTREAL ASSI
DA - EM UOUIDACAO
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABA-IdIPRO
LUO Mt-DICO__________________
BIOVIP PLANOS DE SAUDE LTDA

N! 155 - Art. 1! Aprovar o Convenio de Adesio celebrado entre a 
FundaviSo Pclrobrds de Scguridadc Social - PETROS e a Companhia 
Paraibana de Gas - PBGAS, na condivao de patrocmadora do Plano 
GasPrcv, CNPB n’ 2010.0004-17.

Art. 2’ Esta Portaria entra em vigor na data de sun pu- 
blicavho.

N! 154 • Art. I' Aprovar as alteravfies dos itens A.2.25; A.2.40; 
A.2.41; A.5.2.2.3; A.5.3.4; A.5.3.4.1; A.5.3.6; A.5.3.7 c A.5.3.8. to
dos ja indicados na nova numeravho. inclusSo dos itens A.2.25.1; 
A.2.29 c exclusao dos itens A.2.40.1 c A.40.2, dentre outras al- 
teravdes. propostas ao regulamento do Plano de Aposentadoria Bdsico 
- CNPB 1980.0017-74, administrado pcla FUNDAMBRAS Socicdadc 
de Prcvidencia Privada.

Art. 2* Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu- 
blicavao.



SEI/PREVIC - 0386564 - Atestado de Habilitagao08/07/2021

ATESTADO DE HABILITA^AO

Processo 44011.002861/2021-10

Referencia: Processo n9 44011.002861/2021-10 SEI n9 0386564

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de sens participantes.

file:///C:/Users/cgnoatto/Downloads/Atestado_de_Habilitacao_0386564 (l).html 1/1

l.t
Bi

Atesto que a pessoa fisica a seguir identificada esta habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez 
que cumpre todos os requisites estabelecidos pela legislate em vigor.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento - 
Substituto(a), em 08/07/2021, as 09:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no 
art. 69, § I9, do Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Numero da Habilita^ao: 2021.465

Valido ate 04/04/2024

OPREVIC
Superintendencia Nacional de 
Previdencia Complementar

Nome do habilitado: Carlos Henrique Flory
CPF: 045.994.208-59
EFPC: Funda9ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM
Orgao estatutario: Diretoria-Executiva________________________________________
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Nao

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
httDs://sei.previc.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o codigo verificador 0386564 e 
o codigo CRC CAE0923C.

sei! a
.Ktirutura 1 
eletronlca

file:///C:/Users/cgnoatto/Downloads/Atestado_de_Habilitacao_0386564
ov.br/sei/controlador_externo


SEI/PREVIC - 0459885 - Atestado de Habilita?ao25/05/22, 14:33

ATESTADO DE HABILITA^AO

Processo 44011.002484/2022-91

IseiTa
1 assinalura 1---- 1
a eletromca

HE-

Qi

Referenda: Processo n9 44011.002484/2022-91 SEI n90459885

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o future de seus participantes.

file:///C:/Users/cgnoatto/Downloads/Atestado_de_Habilitacao_0459885.html 1/1

Documento assinado eletronicamente por Jose Reynaldo de Almeida Furlani, Diretor(a) de 
Licenciamento, em 25/05/2022, as 10:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no 
§35 do art. 45 do Decreto nQ 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Atesto que a pessoa fisica a seguir identificada esta habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez 
que cumpre todos os requisites estabelecidos pela legisla^ao em vigor.

Numero da Habilitagao: 2022.252

Valido ate 28/04/2026

OPREVIC
Superintendencia Nacionalde 
Previdencia Complementar

Nome do habilitado: Francislene Nascimento 
CPF: 131.736.478-31
EFPC: Fundacao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP- PREVCOM
Orgao estatutario: Diretoria-Executiva ____ _______ ___ __
Cargo: Diretora
AETQ: Nao

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.Drevic.gov.br/sei/controlador externo.php?

gfig acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o codigo verificador 0459885 e 
o codigo CRC 6243B372.

file:///C:/Users/cgnoatto/Downloads/Atestado_de_Habilitacao_0459885.html
https://sei.Drevic
ov.br/sei/controlador_externo


SEI/PREVIC - 0290653 - Atestado de Habilita<?ao05/11/21, 15:21

ATESTADO DE HABILITAQAO

Processo n? 44011.002808/2020-20

s

Referenda: Processo n2 44011.002808/2020-20 SEI n90290653

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file:///C:/Users/cgnoatto/OneDrive - PRODESP/Area de Trabalho/CERTIFICADOS e HABILITAQOES DIRETORIA/Karina Hirano Atestado de Ha... 1/1

Atesto que a pessoa ffsica a seguir identificada esta habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez 
que cumpre todos os requisites estabelecidos pela legislate em vigor.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento, 
em 08/06/2020, as 13:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § I2, do 
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Numero da Habilita^ao: 2020.266

Valido ate 03/04/2024 

OPREVIC
Superintendencia Nacionalde 
Previdencia Complementar

seil
assinaturj 1 I 
eletromca

Nome da habilitada: Karina Damiao Hirano
CPF: 184.103.778-88   
EFPC: Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM
Orgao estatutario: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretora-Executiva
AETQ: Nao

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
httDs://sei.Drevic.gov.br/sei/controlador externo.php?

K acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o codigo verificador 0290653 e 
o codigo CRC DF797C35.

file:///C:/Users/cgnoatto/OneDrive
ov.br/sei/controlador_externo


SEI/PREVIC - 0312338 - Atestado de HabilitagSo22/09/2020

ATESTADO DE HABILITAQAO

Processo 44011.004449/2020-45

H

Referencia: Processo n? 44011.004449/2020-45 SEI n90312338

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

file:///C:/Users/cgnoatto/Downloads/Atestado_de_Habilitacao_0312338 (4).html 1/1

Atesto que a pessoa fisica a seguir identificada, esta habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez 
que cumpre todos os requisites estabelecidos pela legislate em vigor.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento, 
em 21/09/2020, as 18:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do 
Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Numero da Habilitagao: 2020.422

Valido ate 05/08/2024

OPREVIC
Superintendencia Nacionalde 
Previdencia Complementar

Nome do habilitado: Karina Mardon Spechoto Leite
CPF: 250.545.608-90
EFPC: Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM
Orgao estatutario: Diretoria-Executiva________________________________________
Cargo: Diretora-Executiva
AETQ: Nao

sei’s
aiilnatura '—J 
eletronica

§ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

CTi https://sei.previc.gov.br/sei/controlador externo.php?
WR acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o codigo verificador 0312338 e 
■K o codigo CRC928F1E6C.

file:///C:/Users/cgnoatto/Downloads/Atestado_de_Habilitacao_0312338
https://sei.previc
ov.br/sei/controlador_externo


ATESTADO DE HABILITAQAO

Processo 44011.002809/2020-74

0

Hl trite Ji

Atesto que a pessoa ffsica a seguir identificada, esta habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez que cumpre todos os requisites estabelecidos pela 
legislagao em vigor.

Numero da Habilitagao: 2020.277 

Valido ate 03/04/2024.

OPREVIC
Superintendencia Nacionalde 
Previdencia Complementar

Nome do habilitado: Patricia Sales de Oliveira Costa
CPF: 176.125.318-28
EFPC: Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo
Orgao estatutario: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretora-Executiva
AETQ: Nao

<21! * j Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento, em 16/06/2020, as 09:38, conforme horario oficial de

asvnjiuM ' -1 I Brasilia, com fundamento no art. 6?, § le, do Decreto n5 8.539, de 8 de outubro de 2015.
eletronxa J ' ' ------------------------------- '------------------------------------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador externo.php? 
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o codigo verificador 0292241 e o codigo CRC 60220919.

https://sei.previc
ov.br/sei/controlador_externo


Referenda: Processo 44011.002809/2020-74 SEI n90292241

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o future de seus participantes.



Ccrtificado
0 ©irctor da £scola £)aulista da iflagisrratura, no uso de suas atribuifocs, ccrrifica que
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0 6.° Curso de £)6s Gradoafao 'Xato Sensu" • £spccializapo cm Sir ci ro publico, 
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Karina Damiao Ilirano

lupj, 12 de mar^o de(
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FACCLDADE DE DIREITO DA ALTA PAI'LISTA 

lupd \do Paulv

A > X

s
$

() Dire tor du Laculdade de Duetto dd I'tJ tdiihsta, 
no itfo de Suos atri6ui{& nd cm xista a cur ic ffudi> em

em 12 de mdf\o de 199(^ confere o tit ide de fidrel cm Duetto d

brasileird, A*. (y 27,92A.6 56 1 M] ndseidd cm 1 ' de julho de /‘A o, 
ndliiraf do Lstod'o deSdo Kudo.

c otdorijd Hie o presente dtplomd a lint de que possd ijo 'dr 
de todos os direitos e prerrogdtiias legais.

\-Z4 \ V -X
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ATA DE CONSTITUIQAO-

1
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sita a Av. 
inscrita no CGC/MF

:" ?

> «■

q 3 3 6 iJ , d d

J

PREV! - SIEMENS ? ? /
SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Aos 30 dias do mes de marQo de 1989, na sede social da Siemens S.A., 
Mutinga ns 3650, na cidade de S5o Paulo, Estado de Sao Paulo, 
sob ns 44.013.159/0001-16, reunlram-se os diretores dessa empresa patrocinadora 
principal, Sts. HERMANN HEINEMANN WEVER, brasileiro, casado, engenheiro, residen 
£e e domiciliado a Rua Desembargador Sylos Cintra ns go, Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, portador da cedula de identidade RG ns 2.497.056, inscrito no CPF/MF sob 
nS 003.563.878-87 e EGON JOST, brasileiro, casado, industrial, residente e domi- 
ciliado a Rua Antonio Bento na 575, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, portador da 
cedula de identidade RG na 5.848.815, inscrito no CPF/MF sob na 003.530.278-04 e 
os diretores das demais empresas patrocinadoras, a saber: ICOTRON S.A. Industria 
de Components Eletronicos, com sede em Gravatai - RS, a Rua Bernardo Joaquim 
Ferreira na 624, inscrita no CGC/MF sob na 90.285.958/0001-69; EQUITEL S.A. Equi 
pamentos e Sistemas de Telecomunicagbes, com sede em Curitiba - PR, a Rua AT-6 
(Pedro Gusso) na 2635, inscrita no CGC/MF sob na 78.163.508/0001-06; TUSA Trans
formadores Uniao Ltda., com sede em Jundiai - SP, a Rodovia Dorn Gabriel Paulino 
Bueno Couto, Km 3,5, inscrita no CGC/MF sob na 43.554.542/0001-19; COELMA S. A., 
Industria de Componentes Eletronicos, com sede em Manaus, Distrito Industrial, - 
AM, a Av. Acai na 2045, inscrita no CGC/MF sob na 04.825.865/0001-48; CENTRO AU- 
DITIVO SIEMENS LTDA., com sede em Sao Paulo - SP, a Rua Alvaro Rodrigues ns 276, 
inscrita no CGC/MF sob ns 92.792.530/0001-38; ISAR Corretora de Seguros S/C Ltda, 
com sede em Sao Paulo - SP, a Av. Mutinga na 3650 - 52 andar, inscrita no CGC/MF 
sob n- 47.437.439/0001-40; INSAT Industria de Sistemas de Alta Tensao S.A., com 
sede em Sao Paulo - SP, a Rua Felix Guilhem ns 1268, inscrita no CGC/MF sob n2 
50.557.917/0001-60, com o objetivo de formalizar a constituigao 
previdencia privada, denominada PREVI-SIEMENS 
adiante denominada PREVI-SIEMENS, 
com sede a Av.
Paulo. Assim, 
Siemens S.A., o Sr. 
dando a mim, EGON JOST, p— -- 
Presidente que atraves da Portaria n^ 
no Diario Oficial da Uniao de 

^videncia^e Assistencia Social 
> » \ //7 /~i

sob 
da entidade de

- Sociedade de Previdencia Privada, 
estabelecida sob a forma de sociedade civil, 

Mutinga nS 3650, 12 subsolo, ala B nesta Capital do Estado de Sao 
na qualidade de diretor presidente da principal patrocinadora, 

HERMANN HEINEMANN WEVER assumiu a presidencia da mesa, convi 
para secretariar os trabalhos. Iniciando, informou o sr.

--- 4.400 de 13 de Janeiro de 1989, publicada^ 
17 de Janeiro de 1989, o Exmo. Sr. Ministro da-Pre 
aprovou o estatuto da PREVI-SI^IENS e autorizbu ox
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previdgn^i^^tfvada pJrStJo&^Avo 
j de beneficios. de peculio ;e/ou de 

da Previdencia Social, r-e Cutros';pianos

seu funcionamento como entidade fechada de [ 
de a) instituir pianos privados de concessao 
renda suplementar ou assemelhados aos (‘ ~ 
privados de concessao de beneficios de peculio e/oTTde'^enda; b) incumbir-se da 
prestapao de services assistenciais ec) instituir programas assistenciais de na 
tureza social e financeira conforme o estatuto, regulamentos e pianos da socieda 
de. Em seguida, o sr. Presidente submeteu a apreciagao e aprovagao dos diretores 
presentes o texto definitive dos documentos constitutivos da PREVI-SIEMENS, os 
quais, alem desta ata de const!tuigao, compoem-se do Estatuto Social, dos Regula 
mentos da Sociedade, do Plano de Aposentadoria, do Plano de Aposentadoria Suple
mentar e da Nota Tecnica, documentos estes que instruiram o Processo MPAS numero 
30000.001821/88-30 e resultaram na Portaria ne 4.400, de 13.01.1989, assinada pe 
lo Exmo. Sr. Ministro da Previdencia e Assistencia Social, aprovando a constitui 
gao da PREVI-SIEMENS. Lidos e devidamente discutidos foram os Estatuto e demais 
documentos inteiramente aprovados pelas patrocinadoras presentes. Continuando, o 
sr. Presidente informou ainda que a PREVI-SIEMENS sera administrada por urn Conse 
Iho Administrativo, cujos membros, indicados conforme definido no artigo 24 do 
estatuto, sao a seguir nomeados: para Presidente do Conselho, sr. HERMANN HEINE 
MANN WEVER, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado a Rua Desem- 
bargador Sylos Cintra n^ 90, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, portador da cedula 
de identidade RO n^ 2.497.056 e inscrito no CPF/MF sob ne 003.563.878-87, e para 
Conselheiros, sr. VERNER DITTMER, brasileiro, casado, industrial, residente e do 
miciliado a Rua Grabriele D'Annunzio ne 1.190, apto. 11, Sao Paulo,Estado de S3o 
Paulo, portador da cedula de identidade RG ne 17.470.456, inscrito 00 CPF/MF sob 
n^ 005.169.290-20 e Sr. IMRE ESSOE, brasileiro, casado, industrial, residente e 
domiciliado a Rua Serra da Bocaina n^ 5, Osasco, Estado de Sao Paulo, portador 
da cedula de identidade RG n° 9.005.634 e inscrito no CPF/MF sob n° 055.977.DOO- 
82, os quais, ora assumem os respectivos mandatos assinando a presente ata que 
servira como termo de posse. Dando prosseguimento aos trabalhos, esclareceu tam- 
bem 0 sr. Presidente que, ainda de conformidade com 0 estatuto social, a PREVI 
SIEMENS sera operacionalmente administrada por uma Diretoria, previamente indica 
da em consenso com os ora empossados conselheiros, cujos integrantes abaixo se 
nomeia: para Diretor Superintendente, sr. JOSE ROBERTO CHIARELLI, brasileiro, ca 
sado, administrador de empresas, residente e domiciliado a Rua Duarte da Costa 
n9 154, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, portador da cedula de identidade RG n^ 
1.962.890 e inscrito no CPF/MF sob n^ 043.229.837-15 e para Diretores, sr. CARLOsjy\ 
HENRIQUE FLORY, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado a Rua 
Abilio Soares n^ 625, apto. 341, portador da cedula de identidade RG n^ 2.949.950/-/

. \ /0 .r z,// JI
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Pelas Patrocinadoras:

p.
elecomunj^aqOes

z
/

p.

1
II

ISAR CORRETORA DE 
SEGUROS S/C LTDA..-

EQUITEL S.A. EQUIPAMENTOS E 
SISTEMAS DE

HERMANN HEINEMANN WEVER
- Presidente da Meda - (

EGON JOST
- Secretario -o/vx<z4

COELMA S.A. INDUSTRIA DE 
COMPONENTES ELETRONICOS

I

p. TRANSEORMADORES UNlAO LTDA.

_______ /L'lt
p. ICOTRON S.A. INDl/sTRIA DE 

COMPONENTES ELETRONICOS

p. /CE\mO^UDITIVO ^SIEMEiNS' LTDA/

p. INSAT IWDUSTRIA DE 
DE ALTA TENSAO S.A c

I1

e inscrito no CPF/MF sob n2 045.994.208-5^f ftgRl&S TERcl^^NF^J FERRAZ JR., 

brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliadp.a.Alameda?Jau |12 263, apto. 
51, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, portador da/tcpdula 'de iderftida^e RG numero 
2.608.004 e inscrito no CPF/MF sob n^ 254.^11.498-04, os quais, tambem, ora assu 
mem os respectivos mandates mediante assinatura da presente ata que servira como 
termo de posse. Finalizando, osr. Presidente, em nome das patrocinadoras, expres 
sou aos srs. Conselheiros e Diretores os melhores votes de sucesso na administra 
gao da sociedade ora constituida e pleno exite na consecugao dos objetivos a que 
se propos. Per firn, nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu per encerra 
da a reuniao, determinando a lavratura da presente ata, a qual foi escrita sob o 
meu difeado e vai assinada per mim, EGON JOST, servindo como secretario, juntameji 
te com todos os representantes das patrocinadoras presentes, depois de lida e achei 
da conforme. Sao Paulo, 30 de margo de 1989.

p. SIEMENS S.A.
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THE WHARTON SCHOOL
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

Founded 1881 by Joseph Wharton

Patrick T. Harker
Dean, The Wharton School

Robert E. Mittelstaedt, Jr.
Vice Dean, Vlresty Institute of Executive Education

This certificate is presented to

Carlos Henrique Flory 
for the successful completion of the

ICSS: General Management of Private Retirement 
Systems

on
November 27, 2002 

in
Philadelphia, Pennsylvania



INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS FINANCEIROS

..iil

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS DA

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
M

DE APROVAQAOCERTIFICADO i«

O President© do Instituto

a 

Sao Paulo. S.P. J?

MA
INSTITUTO SUPERf

hi

§
i

F/

.A
PI

1’4

iml

B
S
I

LAERTE DE ALMEIDA-MORAES------------ --
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - IPE

I
[lllll)

g
Iqstituto Superior de R^tudos Financeiros - I^F confere o presente Certificado

por ter concluido com aproveitamento o Corso Superior de Estudos Financeiros - CURSEF, em nfvel 

de Pds-Graduapao, realizado no periodo letivo de Janeiro a Dezembro de 1971,

em Convenio com o

f I / I

CORREA jR.
DE ESTUDOS FINANCEIROS - ISEF
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CERTIHGADO

Certificamos, para os devidos fins, que
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Nacionalidade: ... . , filho(a) de ... .A^.e.vo.id/t.e...^a.6.C4iiiejttc .

AldtZn Ft^ncZ5cci Na^c-cmen toe de
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Acesso a informa;ao Participe Services Legisla^ao Canais

DADOS CADASTRAIS DE CONSULTOR DE VALORES MOBILIARIOS

N^o existem consuKores dos quais e!e e diretor

Fate < on> a CVM

Mapa de Sistemas Site CVM Suporte a Sistemas

FRANCISLENE NASCIMENTO
CPF : 131.736.478-31
Data de Registro : 26/07/2012
Situagao : EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Website :
Formulario de Referenda

Central de Sistemas
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

E BRASIL
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ATO DEC LARAT6RIO X’ 12.461. DE 24 DE JULHO DE 2012

WAI DIR DI- JESUS NOBRE

PAUTA DE JI LGAMEXTO DA IW SESSAO

DIA 9 DE. AGOSTO DE. 2012. AS lOh

PORTARIA N* 1.952, DE 27 DE .HILHO DE 20)2

com Investidoxes lu-.- 
Iihrios. no uso da com-

DANTE1. WALIIR MAIDA BIRNARDO 
t.m cxckIho

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BR.1SIL

n* 014 733.677-51..’ 
de Valores Mobiliari< 
xnaio de 1999.

ios Be- 
>USEP.

N* 12.465 - O Superuileudcutc de RelacOes com iuvestidores 1ns- 
ntuciouais da CoouKdo de Vittore-, Mobiltarioa. no uao da coin- 
pctcncia que Ibc foi delcgada pela Deliberafdo CUM n* 15S. de 
21/07.93. autorua o Sr. ANDRE OLIVEIRA PEROSA. C.P.F. n« 
255 919 818-52. a presiar os servifos de Adminisnador de Caneira de 
Vatotcs Mobiliarios prcvjslos na Instnifdo CVM n’ 306. de 05 de 
maio de 1999

N! 12 471 - O Supcriniaidente de RehifOes coin Investidores Ins- 
Uiucionais da ComissJo de Valores Mobiiidrios. no uso da com- 
petdncia que Hit foi delecada pela Dcliberacdo CVM n’ 158. de 
21/07.93. antoriza o Sr FAUSTO DIEVA EIIJIO. CPF. u“ 
029.481 427-25. a prestar os servi^oa de Admiuistrador de Carreiro de 
Valores Mobiiidrios previstos nn Instnifdo CA'M n° 306. de OS de 
maio de 1999.

Dociuncnto assinado digilalmente coufonnc MP n- 2.200-2 de 24/08'2001. que tostirui a 
Infraestnitura de Chaves Pubhcas Brasileira • ICP-Brasil

FF 12.479 - O Superiineudeutc de Rela^oes com Investidores Ins- 
rimciomis da c'omissdo de Valores Mobiiidrios. no uso da cotn- 
peiencia que Ibc foi delegada pels Delibera0o CVM n’ 158. de 
21,97,93. canccla o pedido a autoriza?ito coucedida a JANOS CO- 
MERCIO ADMINISTRACAO E P.ARnCIPACOES LTDA. C N PJ. 
n’ 02.711.143. a prestar os servifos de Consultor de Valores Mo- 
biliarios. previstos no artipo 27 da let n* 6 385-76. de 07 de dezembro 
de 1976

Altera a Portana REB n° 3.300. de 29 de 
aposto de 2011. que estabelece as iccras 
centis de rentogJo doc imegranter. da Car- 
reir.a de Andilona da Sccretan.a da Receita 
Federal do Brasil

Rio de Janeiro. 25 de iiilho de 2012 
DANIEL AUGUSTO BORGES DA COSTA 

Presidcutc 
THERESA CHRISTINA CUNHA MARTINS 

Secret.ina Execuirva

a SPOT GESIAO DE RECURSOS LTDA. C.N.PJ. n" 07.744 290. a 
prestar os servifos de Adniimstrador de Caneira de Valores Mo- 
oilianos previstos na Instnifao CVM n” 306. de 05 de maio de 
1999.

N* 12 477 - O Snperintcndente de Relagdcs com Investidores las- 
utuciouais da Comissdo de Valores Molnliarios. no uso da com- 
petencia que lhe foi delegada pela Dcliberafdo CVM n" 158. de 
2U07/93. canccla a pedido a aulorizafao coucedida ao Sr. ANTONIO 
MANUEL MOREIRA CAEIRO. C PF 0“ 888 373.007-00, a prestar 
os servifos de Consultor de Valores Mobiiidrios. previstos no artino 
27 da lei n’ 6.385.76. de 07 de dezembro de 1976

N* 12 468 - O Superiutendente de RelafOes com Investidores tos- 
ritucionais da Comissito de Valores Mobiliinos. no uso da coni- 
peteucin que Ibe foi delegada pela Deliberafilo CVM n' 158. de 
21/07.93. autoriza o Sr. LUIZ EDUARDO LIMA FERREIRA. C.PF 

a prestar os servifos de Admiaistrador de Caneira 
rios previstos na Instnifllo CVM n" 306. de 05 de

N! 12 476 - O Supermtendente de RelafCes com Investidores Ins- 
timcionais da Conussdo de Valores Mobiiidrios. no uso da cotn- 
petdneia que Ibe foi delegada pela Deliberafflo CVM u" 158. de 
21/07/93. canccla por decisdo administrativa a autonzafdo coucedida

Este docummiro podc ser venCcado no enderef o elcrrunico hrtp .','wwwiii govfccaircrtkidadelitml. 
peto codigo 00012012073000050

N* 12.473 - O Superiutendente de Rellfdes com Investidores Ins- 
tilucionais da Conusslio de Valores Mobiiidrios. no uso da com- 
pctencia que lhe foi delegada pela Dehberafdo CVM u’ 158. de 

421/07,93. autonza a Sra FR.ANC1SLLNE NASC1MENTO. C.PF. n° 
“31.736 478-31. a prestar os servifos de Consultor de Valores Mo- 
bdianos. previstos no anico 27 da lei n" 6 385.76. de 07 de dezembro 
de 1976

Pauta de Juleameuto de Recursos da 163* Sessio. que sera 
realizada na data a sernur mencionada. ua Sede da Superintendencia 
de Segtuos Pnvados - SUSEP. locahzada nn Av Presidcnte Varyas. 
730. 24“ andar - sala 2 - Centro - Rio de Janeiro

CONSELHO DE RECERSOS DO SISTEMA 
NACION.AL DE SEGUROS PRAADOS, DE 
PREVIDfeNCIA PRB’ADA ABERTA E DE 

CAPITALIZACAO

SUPERIXTENDENCLA-GERAL 
SUPERINTENDENCIA DE RELAfdES 

COM O MERCADO E INTERMEDIARIOS

N- 12 475 - O Superiutendente de KelafOes com Investidores Ins- 
ttrucionais da Comissao de Valores Mobtliarios. no uso da cotn- 
pctcnci.a qne lhe foi delegada pela Deliberafilo CVM n“ 158. de 
21.07.93. caucela a pedido a autorizafjo coucedida a INIL FCS- 
TONE DTVM LTDA. C.N.PJ n” 62.090.873. a prestar os servifos de 
Admmistrador de Caneira de Valores Mobiliinos previstos n.i hts- 
tnifdo CX'M n" 306. de 05 de maio de 1999

N” 12.478 - O Supenntendente de Relafdes com Invesudotcs 1ns- 
tituciotuiis da Comissflo do Valores Mobiiidrios. no nso da com
petence qne lhe foi delegada pela Deliberafdo CVM u” 158. de 
21.D7/93. canccla a pedido a autorizafJo coucedida ao Sr MAR
CELO ALFAMA AYALA. CPF. u“ 618 086 440-34. a prestar os 
servifos de Consultor de Valores Mobiiidrios. previstos no artigo 27 
da lei n° 6 385/76. de 07 de dezembro de 1976.

N? 12.464 - O Superiutendente de Relacdes 
rimcionais da Coinissilo de Valores MooiliA.... ... ... .. __
petencia que lhe foi delegada pela Deliberafdo CVM n“ 158, de 
21/07,93. autoriza o Si MARCELLO ANTONIO CH1LOV LUZET- 
TL C PF. rT 235 435.748-00. a prestar os servifos de Administrador 
de Caneira de Valores Mobiiidrios previstos nn Instntfflo CVM n“ 
306. de 05 de maio de 1999

N! 12 470 - O Superintendenre de RelafOes com Investidores Ins- 
tiniciouois da Comissdo de Valores Mobiliirios. no uso da com- 
petcuem que lhe foi delecada pela Dchbcrafdo CVM n“ 158. de 
21/07,93. autoriza o Sr RtNATO TOSHIO TAKAMURA. C.PF u“ 
282.849.348-25. a prestar os servifos de Administrador d« Caneira de 
Valores Mobiiidrios previstos na htstnifSo CVM n“ 306. de 05 de 
maio de 1999

N’ 12.466 - O Superintcndcnte de Rel.ifdes com hivcstidorcs Ins- 
titucionais da Comissdo de Valores Mobiiidrios. no uso da com- 
perencta que lhe foi delegada ]>cb Dchbcraf.lo CVM u“ 158. de 
21/0793. autonza o Sr JOEL MACHADO DA ANUNCIA^AO. 
C.PF. n“ 272.633.078-93. a prestar os setvdfos de Admmistrador de 
Caneira de VSlorcs Mobiiidrios previstos na Instntfito CVM n’ 306. 
de 05 de maio de 1999.

N’ 12 467 - O Superinteudeute de RelafOes com Investidores Ins- 
rimcionais da Comissito de Valore-. Mobihdtios. no uso dn cotn- 
pcteneta que lhe foi delegada pela Dchbcrafdo CVM n“ 158. de 
21/07,93. autoriza o Sr. EM1IJ.ANO BOCHNLA MACHADO C.PF. 
n“ 004 203.579-12. a presiar os servifos de Administrador de Caneira 
de Valores Mobilidnos previstos na Instnifdo CVM n“ 306. de 05 de 
maio de 1999.

N* 12.469 - O Supcrmtcudcnte de RelafOes com hivcstidorcs Ins- 
timcionnis da Comissito de Valores Mobiiidrios. uo uso da com- 
peteocia que lhe foi delegada peto Deliberafilo CVM n° 158. de 
21/07/93. autoriza o Sr. PAULO HENRIQUE BARRO7O FABBRIA- 
NI. C.PF. n’ 750 66 027-0-1, □ prestar os servifos dr Administrador de 
Carteira de Valores Mobiiidrios previstos na Instnifdo CVM u“ 306. 
de 05 de maio de 1999

O SECRETARIO DA RICEITA FEDERAL DO BRASIL. 
no uso das atribuifoes que lhe conferem os incisos HI e X do an. 280 
do Rcguneoto toterno da Secrctana da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Ponana MF n“ 203. de 14 de maio de 2012. e tendo 
cm vista o disposto no an 36 da Let n“ 8.112. de 11 de dezembro de 
1990. resolve:

ODRECURSO N! 1701 - Processo SUSEP u“ 15414.003277,2002-70
- V volumes - Rccorreutc Caixn Seguradora S/A; Rccomda Su- 
permtcndcncia de Seguros Privndos -‘SUSEP Relator; Conselheiro 
Marcelo Augusto Camacho Rocha: Revisor: Conselheiro Francisco 
Teixeira de Almeida
02)RECURSO N5 2642 - Processo SUSEP n“ 006-00311/00 - Re- 
cotreme; Chubb do Brasil Cia. de Seguros; Reionida Superinteu- 
dcncia de Scguros Pnvados - SUSEP Relator: Conselheiro Riimulo 
de Casno Souza Lima. Revisor. Conselheiro Francisco Teixeira de 
Almeida
03)RECURSO Ne 2316 - Processo SUSEP n’ 15414.100906/2002-17
- Apensos rccurso n’ 3656 - Processo SUSEP n“ 15414 100904,2002- 
10 e recurso n’ 3683 - Processo SUSEP u“ 15414 100905/2002-64 - 
Rccorrcntc Liberty Paulina Scguros S/A; Rccomda Superintcnden- 
da de Seguros Privador. - SUSEP. Relator: Conselheiro Francisco 
Teixeira de Almeida. Revisor: Conselheiro Rdmulo de Castro Souza 
Lima
041RECURSO N’ 3080 - Processo SUSEP n“ 15414 00534697-33 - 

TI volumes - Reconeme Companhia de Scguros Grallxa Azul; Re- 
corrida: Superintendencia de Sesuros Privndos - SUSEP Relator 
Conselheiro Fernando Rodngues Mota: Revisor- Conselheiro Fran
cisco Teixeira de Almeida
05)RECURSO N’ 3533 - Processo SUSEP n“ 10000220'00-14 - 
Reconcnte Peculio UniHo Previdencia Privada. Rccomda Supcrin- 
teuddicia de Scguros Privados - SUSEP Relator: Conselheiro Fran
cisco Teixeira de Almeida, Revisor. Conselheiro Rumulo de Castro 
Souza Lima.
06)RECURSO N* 3715 - Processo SUSEP u“ 15414 005965/2002-74
- B volumes - Recorrentc Pcculio Undo Previdcnci.i Privada. Re
corrida Superintendencia de Seguras Privados - SUSEP Relator 
Conselheiro Rdmulo de Castro Souza Lima; Revisor Cousclheiro 
Francisco Teixeira de Almeida
07)RECURSO N’ 3805 - Processo SUSEP n“ 10.000589.99-31 - 
Apenso Processo SUSEP n“ 15414 00-12742002-53 - n volumes -

N’ 12 474 - O Supenntendente de RelafOes com Investidores Ins- 
tinKionais da Comissdo de Valores Mobiiidrios. no uso da com- 
pettacia que lhe foi delegada pela DcltberafSo CVM n“ 153. de 
21/0793. autoriza o Sr. MARCIO DE MORAES PALMLIRA. CPF 
n“ 023 994 177-20. a prestar os servifos de Consultor de Valores 
Mobiiidrios. previstos uo artigo 27 da lei n“ 6385.76. de 07 de 
dezembro de 1976.

O Superinteodcntc de Rctofdcs com o Mercado c Intcrme- 
didrios da Comissdo de Valores Mobthdnos. uo uso da cotnpetencia 
que lhe foi delegada peto Instnifdo CVM n“ 402. de 27 de Janeiro de 
2004. canccla. a pedido. relroarivamenle cm 20,’1.2012. o registro 
conccdido a DELTA COMMODITIES CORRETORA DE MERCA- 
DORJAS LTDA. CN PJ. 02 415.340 0001-09. p.ira atuar no mercado 
de valores mobiiidrios. nos tennos da Lei n“ 6.38576 c da teferida 
Instntfdo

N! 12 472 - O Supenntendente de RelafOes com Investidores Ins- 
nmcionais da Comissdo de Valores Mobiiidrios. no nso dn cour- 
pctencta que lhe foi delegada peto Dcliberaydo CVM n’ 158. de 
21,07,93. autoriza a LAKLSHORE INVESTIMENTOS LTDA. 
CN.PJ. u” 15614.153. a prestar os servifos de Administrador de 
Caneira de Valores Mobilidnos previstos na tostrufto CVM n“ 306, 
de 05 de maio de 1999

Rcconvntc- CAPEMI - Caixa de Pecidios. Pensdes e Montepic 
neficcntc. Rccomda: Supenntendencia de Segnros Privados - SI____
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Mota; Rcnsor: Conselheiro 
Francisco Teixeira de Almeida.
081RECURSO N’ 3971 - Processo SUSEP n“ 15414.004194/2003-89
- HI volumes - Reconeme: Fatnilia Bandeiiame Prevideticta Privada: 
Recorrida Supennrendencin de Segtuos Privados - SUSEP. Relator. 
Conselheiro Francisco Teixeira de Almeida. Revisor Conselheiro R6- 
niulo de Castro Souza l ima
09)RECURSO N’ 4046 - Processo SUSEP n“ 15414.004627/2002-15
- H volumes - Apenso Processo SUSEP n* 15414.001276/2003-7) - 

Rcconcnlc: Peculio Uniilo Previdcncia Pnvada; Reconida Supe-
nntendencta de Segnros Privados - SUSEP Relator Conselheiro Sal
vador Cicero Vclloso Pinto. Revisor: Conselheiro Fernando Rodrigues 
Mota.
101RECURSO N- 4159 - Processo SUSEP o' 15414 0046122004-19
- 11 volumes - Recotrentc Pcciilio Uniilo Previdcncia Privada: Re- 
corrida- Supcrmtendcncia de Scguros Privndos - SUSEP. Relator: 
Conselheiro Francisco Teixeira de Almeida, Revisor: Conselheiro 
Salvador Cicero Velloso Pinto
UJRECURSO N- 4243 - Processo SUSEP o' 15414 200169.2001-13 

Reconentc Caixa Vida e Previdcncia S/A; Reconida Supenn- 
tcndencia de Segnros Privados - SUSEP. Relator. Conselheiro Sal
vador Cicero Vclloso Pinto. Revisor. Cousellieiro Fernando Rodrigues 
Mom
12) RECURSO N' 4258 - Processo SUSEP n“ 154140007022002-79
- II volumes - Apensos Processes SUSEP 15414 00154597-18 e 
15414 0045.1997-85 - Rccorrentc Genie Seguradora S/A: Rccomda: 
Siipenntendencia de Segnros Privados - SUSEP. Relator. Conselheiro 
Salvador Cicero Vclloso Pinto. Revisor. Conselheiro Frnucisco Tei
xeira de Almeida.
13) RLCURSD N’ 4387 - Processo SUSEP n' 1 Ml4 002992,2006-19
- Reconente API.UB Capilalizaf.to S/A. Rccomda- Superintendencia 
de Segiuo; Privados - SUSEP Relator: ConscUictro Salvador Cicero 
Velloso Pinto. Revisor Conselheiro Fernando Rodrigues Mota.
14JRECURSO N’4541 - Process© SUSEP u“ 154)4.200191,2003-16
- Recorrente Caixa Seguradora S/A; Rccomda: Superintendencia de 
Segnros Privados - SUSEP Relator. Conselheiro Salvador Cicero 
Velloso Pmto; Revisor Conselheiro Fernando Rodrigues Mota 
I5)RECURSO N’ 4643 - Processo SUSEP o' 15414.00330’2002-59
- Recorrente hail Seetiros S/A; Rccomda Superintendencia de Se
gnros Privados - SUSEP Relator Conselheiro Francisco Teixeira de 
Almeida; Revisor: Conselheiro Marcelo Augusto Camacho Rocha. 
I61RECURSO N’ 4679 - Processo SUSEP n" 15414.200196.200-1-38
- Recorrewes: ACTTE Sul Scguros Correlora e Admimstradora Ltda 
e Joaquim Silon Ferreira de Lemos - corremr de scguros. Rccomda 
Superinteudcncta de Scguros Pnvados - SUSEP Rclaior: Conselheiro 
Rdmulo de Castro Souza l ima. Revisor. Coniclhcuo Francisco Tei
xeira de .Almeida.
I7)RECURSO N" 5076 - Processo SUSEP n’ 15414 002996.2007-8$
- Recorrente- J. MaluceUi Seguradora S/A; Rccomda: Supermten- 
deueia de Sepiros Pnvados - SUSEP. Relator Conselheiro Marcelo 
Augusto Camacho Rocha; Revisor Conselheiro Fernando Rodrigues 
Mota.
18JRFCURSO N! 5277 - Processo SUSEP n“ 15414.003156.2008-13 

Recorrente Conftanfa Compmihia de Scguros. Reconida Supe- 
nntcudencto de Scguros Privados - SUSEP. Relator: ConseUieiro Mar
celo Augusto Camacho Rocha. Revisor: ConseUieiro Salvador Cicero 
Velloso Pinto
19)RECURSO N“ 5405 - Processo SUSEP n’ 15414.001335 2009-84
- Reconeme Caixa Vida e Ptevidencia S/A; Reconida Superin- 
tendeiicia de Scguros Privados - SUSEP Relator. Conselheiro Sal
vador Cicero Vclloso Pinto. Revisor: ConseUieiro M.vcelo Augusto 
Camacho Rocha
20JRECURSO N' 5425 - Processo SUSEP u’ 15414 001023 2009-93
- Reconeute Caixa Vida e Ptevidencia S-'A; Reconida Snperin- 
tcndcncia de Scguros Privados - SUSEP Relator Ccuseiltcito Sal
vador Cicero Velloso Piuto; Revisor Conselheiro Marcelo Augusto 
Camacho Rocha
Oteervafto:
1) Segundo o disposto no 5 3“. do artigo IS do Regunenlo Inlemo do 
CRSNSP, aprovado pelo Decreto N“ 2 824. de 27 de outubro de 1998. 
■nos cases cm que sc tomor impossivcl julgar todos os processes da 
pauta. flea facultado ao Presidentc suspender a sessto c reintcia-la no 
dta util subsequente. tndependentemente tie nova couvocsfita e pu- 
blicafilo"
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Mini Curriculos - Diretoria Executiva

Pos-graduada em Direito Tributario pela Associapao de Ensino Unificado de 
Brasilia - AEUDE e Direito Publico pela Escola Paulista de Magistratura - EPM, 
graduada em Direito no Centro Universitario de Rio Preto. E autora do livro Dos 
Regimes Proprios de Previdencia Social (LTr Editora, 2015). Atua na area de 
previdencia desde 2001, quando trabalhou no Ministerio da Previdencia Social. 
Tambem fez parte da equipe que liderou as reformas da previdencia no 
municipio e no Estado de Sao Paulo e exerceu a funpao de Diretora de

Carlos Henrique Flory
Diretor-Presidente

Economista com pos-graduapao em Finanpas pela Universidade de Sao Paulo- 
USP, com especializapao em previdencia-General Management of Private 
Retirement Systems, pela Universidade da Pensilvania, nos Estados Unidos. Foi 
diretor financeiro das empresas do grupo Siemens durante 27 anos e urn dos 
responsaveis pela criapao da PreviSiemens, na funpao de diretor financeiro. 
Tambem atuou como presidente da Fundapao Petrobras de Seguridade Social- 
Petros.

Em 2005, assumiu a superintendencia do Institute de Previdencia Municipal de 
Sao Paulo-lprem-SP e em 2007, aceitou o desafio de reformar tambem a 
previdencia do Estado de Sao Paulo. Como superintendente do Instituto de 
Previdencia do Estado de Sao Paulo-IPESP, liderou o processo de criapao da 
Sao Paulo Previdencia. De 2007 a 2012, acumulou as funpdes de diretor- 
presidente da SPPREV e superintendente do Instituto de Pagamentos Especiais 
de Sao Paulo-IPESP, cargo que exerce ate hoje.

Pos-graduada em Direito Publico pela Escola Paulista da Magistratura - EPM, e 
graduada pela Faculdade de Direito da Alta Paulista - FADAP/SP. Tern vasta 
experiencia no setor publico com destaque para a participapao na reestruturapao 
dos Institutos de Previdencia do Municipio e do Estado de Sao Paulo. Antes de 
assumir a Diretoria Administrative da Prevcom, ocupava a Chefia de Gabinete 
do Instituto de Pagamentos Especiais de Sao Paulo - IPESP.

Karina Margon Spechoto Leite
Diretora de Seguridade

Karina Damiao Hirano
Diretora Administrativa



Francislene Nascimento
Diretora de Investimentos

Beneficios Civis na Sao Paulo Previdencia - SPPREV, orgao gestor do regime 
proprio estadual.

Patricia Sales de Oliveira Costa
Diretora de Relacionamento Institucional

Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceara e em publicidade e 
propaganda pela FIAM/SP, com MBA em Gestao Estrategica e Econbmica de 
Projetos na FGV/SP e mestrado em Comunicagao e Politica pela Universidade 
de Brasilia. Tern mais de 15 anos de experiencia em comunicagao empresarial, 
com atuagao em segmentos diversificados, como setor energetico, industrial e 
farmaceutico, mercado financeiro, engenharia e previdencia, basica e 
complementar. Esta no setor publico ha 10 anos, tendo sido responsavel pela 
reestruturagao da comunicagao do Institute de Previdencia Municipal de Sao 
Paulo (IPREM/SP) e do Institute de Previdencia do Estado de Sao Paulo 
(IPESP), e pela implantagao da comunicagao institucional da Sao Paulo 
Previdencia (SPPREV).

Mais de 25 anos de experiencia no mercado financeiro. Passando por bancos 
nacionais e estrangeiros, de porte medio e grande. Visao sistemica e estrategica 
baseada no ample conhecimento de toda a cadeia financeira, desde processes 
de Gestao de Escritdrio, Back office, Compliance/Legislagao, Tesouraria e 
Relacionamento com cliente. Solido historico em construgao de carteira de 
clientes institucionais (Bancos, Fundos de Pensao Publico e Privado, Family 
Offices, Gestoras de Recursos e Escritorios de Agente Autbnomo). Nos ultimos 
10 anos, responsavel pelo desenvolvimento comercial da carteira de Trade 
Finance e Cash Management com Instituigbes Financeiras Locals e 
Internacionais. Alem de, relacionamento com os principals orgaos reguladores 
do mercado financeiro brasileiro, como CMN, BACEN, CVM, B3, ANBIMA E 
ANCORD e Associagdes, ABBI, ABRAPP, ABIDB, ACREFI, ANEPREM e 
ABIPREM.



ATA DA 1a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

FUNDA^AO DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Aos 03 dias do mes de abril de dois mil e doze, 

nesta cidade de Sao Paulo, as 10 horas, conforme previa convocapao, no 

auditorio da Sao Paulo Previdencia - SPPREV, reuniu-se ordinariamente, o 

Conselho Deliberativo da Funda^ao de Previdencia Complementar do Estado 

de Sao Paulo - SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, 

Presidente do Conselho Deliberativo, e os demais Conselheiros Titulares, o Sr. 

Isamu Otake, o Sr. Jose do Carmo Mendes Junior, a Sra. Cibele Franzese, o 

Sr. Ney Nazareno Sigolo, o Sr. Roberto Yoshikazu Yamazaki. Presentes 

tambem, o Sr. Carlos Henrique Flory, Superintendente do Institute de 

Pagamentos Especiais de Sao Paulo - IPESP, o Sr. Jose Roberto de Moraes. 

Diretor Presidente em exercicio da Sao Paulo Previdencia - SPPREV. Sra. 

Karina Damiao Hirano, Chefe de Gabinete do IPESP e Patricia Sales de 

Oliveira, assessora da SPPREV. Inicialmente foi realizada a posse dos 

Conselheiros, quando foram assinados os respectivos Termos de Posse. Apos 

a posse, o Presidente do Conselho informou que, de acordo com a Portaria de 

22 de marpo de 2012, publicada no Diario Oficial da Uniao, a PREVIC aprovou 

a constituipao da Fundagao, autorizou o seu funcionamento e, ainda, aprovou o 

Estatuto da SP-PREVCOM, estabelecendo o prazo de 180 dias para o inlcio 

efetivo das atividades, a partir da data da publicagao da referida Portaria. Em 

seguida, atendendo convite do Presidente do Conselho Deliberative, o Sr. 

Carlos Henrique Flory fez uma breve exposipao sobre a SP-PREVCOM de 

como sera seu funcionamento, quern sera abrangido pelo Regime de 

Previdencia Complementar e apresentou tambem, proposta da estrutura 

organizacional da Fundapao, propondo uma estrutura inicial, uma provisoria e 

uma definitiva. Ainda foi realizada uma demonstrapao com o Simulador de



k
X»)

FUNDA£AO DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Receitas e Despesas. O Conselheiro Roberto Yoshikazu Yamazaki questionou 

como sera feito o atendimento no interior do Estado de Sao Paulo. O Sr. Carlos 
Hennque Flory esclareceu que referido atendimento se dara atraves do site 

mstitucional da Fundaqao, pelo qual serao feitas as inscripoes para participar 

do regime de previdencia complementar, e nos proprios departamentos de 

recursos humanos dos orgaos, os quais receberao treinamento para atender as 

necessidades. O Conselheiro Jose do Carmo Mendes Junior ressaltou a 

necessidade de registrar a SP-PREVCOM em Cartdrio, uma vez que se trata 

de Fundagao de direito privado. Em seguida, o Conselho Deliberativo passou a 

deliberar sobre a nomeagao da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM. bem 

como da respectiva remuneragSo. Em seguida, o Presidente do Conselho leu 

oficio encaminhado pelo Senhor Governador do Estado de Sao Paulo, 

indicando nomes para compor a Diretoria Executiva da SP-PREVCOM, quais 

sejam: Carlos Henrique Flory, Karina Damiao Hirano e Patricia Sales Oliveira 

para ocuparem, respectivamente, os cargos de Diretor Presidente, Diretora 
Administrative e Diretora de Relacionamento Institutional. O Conselho 

Deliberativo, acolhendo as indicagbes do Governador do Estado de Sao Paulo, 

nomeou para o cargo de Diretor Presidente da SP-PREVCOM, o Sr. Carlos 
Henrique Flory, para o cargo de Diretor Administrative, a Sra. Karina Damiao 

Hirano e para o cargo de Diretor de Relacionamento Institutional, a Sra. 

Patricia Sales Oliveira. Apos, o Conselho Deliberativo estabeleceu os 

seguintes valores para os salaries dos Diretores, ficando decididos os 

seguintes valores: Diretor Presidente R$ 18.660,00 (dezoito mil, seiscentos e 

sessenta reais) mensais e demais Diretores R$ 16.794,00 (dezesseis mil, 

setecentos e noventa e quatro reais) mensais. Em seguida, passou-se a 

discutir acerca da Execugao Orgamentaria, memento em que, o Conselheiro 

Roberto Yoshikazu Yamazaki ressaltou que a Fundagao deve ser tratada como 

prestadora de servigos ao Estado de Sao Paulo e que sera cadastrada no 

Sistema Integrado de Administragao Financeira para Estados e Municipios - 

SIAFEM na qualidade de credora, todos concordaram. Apos, passou-se a 

expor sobre a Politica de Divulgagao da SP-PREVCOM para os primeiros 30 

(trinta) dias e apos a aprovagao dos pianos. Por firn, o Conselho analisou os 

principais pontos dos pianos de beneficios. As 13 horas, nao havendo nada

-''7 L <
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mais a ser tratado nesta reuniao, o Presidente declarou encerrados os 

trabalhos. Assim, ficou agendada a prdxima reuniao ordinaria para o dia 17 

(dezessete) de abril, terga-feira, as 10 boras, para discussao dos Pianos de 

Beneficios. E, para constar, eu, Renata M. Caldeira, Secretaria da reuniao, 

lavrei e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada pelos Conselheiros presentes.
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Hirano, RG 24.928.636-1 Diretoracomo

Patricia Sales de Oliveira Costa, RG 930023532-96 como Diretora 
de Relacionamento Institucional.

F UNCMXQAQ DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE 
SAO PAULO
Comunicado 1
O Conselho Deliberative da FundaQao de Previdencia 
Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM 
designado pelo Decreto de 23-03-2012, nomeia a Diretoria 
Executiva da SP-PREVCOM, de acordo com a sugestao do Senhor 
Governador do Estado de Sao Paulo, conforme se segue:

Carlos Henrique Flory, RG 2.949.950 como Diretor Presidente;

Karina Damiao
Administrativa;



ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

X

FUNDACAO DE PREVIDENC1A COMPLEMENTAR DO 
ESTADO DE SAG PAULO

Aos 31 dias do mes de julho de dois mil e doze, nesta cidade 

de Sao Paulo, as 10:00 hs, conforme previa convoca^ao, na sala da Presidencia, 

2° andar, reuniu-se extraordinariamente, o Conselho Deliberative da Funda^ao de 

Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - SP-PREVCOM. Presentes 

o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo e os 

demais Conselheiros Titulares, o Sr. Isamu Otake, o Sr. Jose do Carmo Mendes 

Junior, a Sra. Cibele Franzase, o Sr. Ney Nazareno Sigolo, o Sr. Roberto 

Yoshikazu Yamazaki. Presente tambem, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, 

Sr. Carlos Henrique Flory. O Presidente do Conselho declarou abertos os 

trabalhos da reuniao. O Presidente do Conselho informou que esta reuniao 

extraordinaria tern como objetivo deliberar sobre a nomeagao da Diretoria de 

Seguridade da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo, 

tendo em vista recebimento de Oficio do Sr. Governador do Estado indicando o 

nome da Sra. Karina Margon Spechoto Leite para responder pelas atribuigdes da 

Diretoria de Seguridade da SP-PREVCOM. Depois de analisado o curriculo por 

todos, o Conselho Deliberativo, acolhendo a indicagao do Governador do Estado 

de Sao Paulo, a nomeou para o cargo de Diretor de Seguridade, que devera 

assumir no prazo maximo de 30 dias. As 11:30 hs, o Presidente do Conselho 

declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Glaucia M.C. Rosatti
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Giannoccaro, Secretaria da reuniao, lavrei e subscrevo esta Ata que, lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

Philippe Vedolim Duchateau

Presidente do Conselho Deliberative

3armo Mendes Junior /
Conselheiro

FUNDACAO DE PREVIDENC1A COMPLEMENTAR DO 
ESTADO DE SAG PAULO

w oU ■
Ney Nazareno Sigolo 

Conselheiro

Glaucia M. C. Rosatti Giannoccaro

—
Cibele Franzese

iL----
Roberto Yoshikazu Yamazaki

Conselheiro
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ATA DA 88a REUNIAO EXTRAORDINARIA

No dia 26 do mes de maio de dois mil e vinte e dois, as 11:30 horas, conforme

Cargo

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIOES EXTRAORINARIAS 
DO CONSELHO DELIBERATIVO

'•vs
V

Diretor Presidente 
Diretora de Investimentos

Diretora Administrativa 
Diretora de Seguridade 

Diretora de Relacionamento 
______ Institutional

Prazo de 
Mandato 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos

Carlos Henrique Flory_______
Francislene Nascimento______
Karina Damiao Hirano_______
Karina Margon Spechoto Leite 
Patricia Sales de Oliveira Costa

Data da 
posse 

03.04.2020 
26.05.2022 
03.04.2020 
05.08.2020 
03.04.2020

Termino do 
Mandato - 

03.04.2024 
26.05.2026 
03.04.2024 
05.08.2024 
03.04.2024

^0

previa convocaqao, por meio eletrdnico, reuniu-se extraordinariamente, por 

videoconferencia, o Conselho Deliberative da Fundapao de Previdencia 

Complementar do Estado de Sao Paulo SP-PREVCOM. Participantes os 

Senhores Jose Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Cesar Silva, 

Demetrius Queiroz do Rego Barros, Joao Octaviano Machado Neto, Jose 

Francisco Dutra da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa. Pela Fundapao, 

Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damiao Hirano, Karina 

Marpon Spechoto Leite e Patricia Sales de Oliveira Costa, Diretoras. Como 

convidada, participou da reuniao a Sra. Francislene Nascimento. Na abertura 

da reuniao o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na 

sequencia, deu conhecimento da receppao da Nota Tecnica e o Atestado de 

Habilitagao da Sra. Francislene Nascimento, expedidos pela Superintendencia 

Nacional de Previdencia Complementar PREVIC, datados de 24 de maio de 

2022. O Conselho Deliberativo, com base na aprovapao da habilitapao pela 

PREVIC, nomeou e deu posse a Sra. Francislene Nascimento, na fungao de 

Diretora de Investimentos da SP-PREVCOM, para cumprir mandato de quatro 

anos. Considerando a nomeapao da nova Diretora, a composigao da Diretoria 

Executive da Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo 

SP-PREVCOM, passa a ser:
Nome
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J A

Jos

I

■co Dutra da Silva 
iselheiro 
\

Joao Octavianb l^achado Neto 
Conselneirb\

Cesar Silva 
Conselheiro

Em test__
BIANCA PEI
Selo(s): 105
Operad^BF
■vAltDO SUMfaNte COM OIEIO DE AUTENnCHMDB SEM EUC«D»S e/OU I 

I J

(. ~— /-
Karina Damifio Hirano

Diretora Administrativa 
SP PREVCOM

Cesar Gnoatl
Secretario

1

11230
FIRM/! 

S11057AA09695 

Reconhe<;o por semelhan?a firma sem valor economic
KARINA DAMIAO HIRANO  

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIOES EXTRAORINARIAS 
DO CONSELHO DELIBERATIVO
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reuniao, e 

eu, Cesar Gnoatto, secretario, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de 

lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

\ zf \ 
Mauro Ricardo Machado Costa

Conselheiro

Jose Robepfd'de Moraes 
Presidente

Demetrius Queifoz do Rego Barros 
Conselheiro 
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S3o Paulo. 02 de Junho de 2022 m
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