
CERTIFICADO DO PARTICIPANTE

Este certificado tem como objetivo indicar os requisitos que regulam a admissão e a 
manutenção da qualidade de Participante, bem como os requisitos de elegibilidade e 
forma de cálculo dos benefícios previdenciários no Plano Taesa de Benefícios 
Previdenciários da Forluz.

IDENTIFICAÇÃO

Nome de registro: Plano Taesa de Benefícios Previdenciários da Forluz
Data da implantação: 2012
Número Previc: CNPB 2012.0007-38
Modalidade do plano: Contribuição Definida (CD)

REQUISITOS PARA ADMISSÃO NO PLANO:

1 - Poderá inscrever-se no Plano como Participante, o empregado, diretor ou 
membro titular do Conselho de Administração da Patrocinadora.
2 - A inscrição deve ser feita por meio do formulário próprio, no qual o 
Participante e a patrocinadora fazem uma contribuição mensal, que é acumulada 
em uma conta nominal, que recebe o nome de conta de aposentadoria. 
3 -  O formulário próprio deverá ser solicitado ao Atendimento Forluz através de 
algum dos canais abaixo:

Atendimento Presencial: Av. do Contorno, 6500 / 3º andar - Lourdes - Belo 
Horizonte/MG (de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas).
E-mail: atendimento@forluz.org.br
Central de Atendimento: 0800 090 9090 ou (31) 3214-6600     para ligações de 
celular (de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30). 

REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE PARTICIPANTE:

1 - Será cancelada a inscrição do Participante que:
I.   falecer;
II.  o requerer;
III. deixar de manter vínculo empregatício de diretor ou conselheiro com a 
Patrocinadora, ressalvadas as hipóteses do Regulamento do Plano;
IV. estando em gozo de benefício, tenha exaurido o saldo da sua Conta de 
Aposentadoria;
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2 - Se o participante se desligar da patrocinadora e não tiver cumprido os requisitos 
exigidos para receber benefício, pode optar por uma das quatro  alternativas 
denominadas "Institutos", conforme abaixo:

 V. sendo Participante Ativo e tendo sido previamente notificado pela Forluz, 
esteja devendo 6 (seis) contribuições mensais, sucessivas ou não, desde que 
não tenham sido descontadas na folha de pagamento de salários pela 
Patrocinadora.

•Resgate: saque da conta individual e uma parcela da conta patronal, conforme 
o tempo de vinculação ao plano.
•Portabilidade: transferência para outro plano previdenciário do saldo da conta 
de aposentadoria.
•Autopatrocínio:  permanência no plano através do compromisso mensal de 
verter as contribuições individual e patronal que eram realizadas mensalmente 
enquanto ativo, bem como a contribuição destinada à cobertura das despesas 
de natureza administrativa.
•BPD (Benefício Proporcional Diferido):  permanência no plano, pagando 
apenas a contribuição destinada à cobertura das despesas de natureza 
administrativa. O saldo de conta continua sendo rentabilizado de acordo com 
o perfil de investimento escolhido pelo participante.

REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO:

•Estar desligado da patrocinadora;
•Ter pelo menos 8 anos de vínculo com a Forluz;
•Ter no mínimo 55 anos de idade. 

MODALIDADES DE BENEFÍCIOS E FORMAS DE CÁLCULOS:

•Renda Mensal Programada (RMP):  o valor da renda é determinado por um 
percentual entre 0,5% e 1% - à escolha do participante – aplicado ao saldo da conta 
de aposentadoria.  
•Pecúlio por Invalidez (PPI): é o benefício concedido em parcela única pelo plano 
ao participante que se aposenta por invalidez. Corresponde ao saldo da conta de 
aposentadoria.
•Pecúlio por Morte (PPM): é o benefício pago em parcela única pelo plano ao(s) 
beneficiário(s) indicado(s) pelo participante que falece. Corresponde ao saldo da 
conta de aposentadoria dividido em partes iguais entre os beneficiários.


