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Artigos Síntese das Propostas 

 Preâmbulo  Alteração de texto para prever a inclusão do 

Nome e do CNPB do Plano A/B. 

 Art. 4º, a)   Aprimoramento do texto uma vez que o 

custeio administrativo já está previsto na 

Seção XIII do Regulamento, o § 6º do artigo 

36; o § 2º do artigo 51, bem como o § 5º do 

artigo 58. 

 Art. 23: “a)”, “b)” e Parágrafo 1º  

 Art. 41, “d” e “e)” 

 Art. 62, II, “d)” e “e)” 

 Art. 78 

 Aprimoramento do texto com a substituição 

da palavra “esposa” por “cônjuge” por ser 

mais abrangente, o que possibilita que o 

esposo seja elegível ao recebimento do 

benefício de suplementação de pensão por 

morte. 

 Aprimoramento do texto com a inclusão de 

“companheiro” como beneficiário, 

inclusive do mesmo sexo.  

 Equiparação do menor sob guarda ao filho 

como dependente do Participante Ativo ou 

Participante Assistido. 

 Art. 36, I, II 

 Art. 58, I, II 

 Aprimoramento redacional para constar 

que a aprovação se dará pelo órgão 

regulador e fiscalizador das EFPC. 

 Art. 33, alíneas “a” a “d” e Parágrafo 

Segundo 

 Art. 55, alíneas “a” a “d” e Parágrafo 

Segundo 

 Exclusão da previsão de alíquotas fixas 

passando para alíquotas flexíveis de 

contribuição, as quais serão apuradas 

anualmente por meio do Plano de Custeio.  

 Art. 78, Parágrafo 1º  Inclusão de hipótese de perda de direito à 

Suplementação de Pensão por Morte. 

 Art. 89  Inclusão de redação observando os princípios 

legais quanto à necessidade de receita de 

cobertura, calculada atuarialmente, no caso de 

criação, majoração ou extensão de benefício a 

participante ou beneficiário não previsto no 

plano. 

 Art. 90 
 Inclusão de redação para prever que, em caso de 

apuração de resultado superavitário ou 

deficitário deverão ser observados os 

dispositivos da Lei Complementar 109/2001 e as 

demais normas aplicáveis. 


