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PROPOSTA DE ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 

CNPB 1997.0027-11 
 

 

DE PARA JUSTIFICATIVA 

Art. 28. §3.º (Dispositivo inexistente) 

 

Art. 28. As condições para requerimento da 

Melhoria de Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição, Especial ou por Idade – MAT 

são, cumulativamente, as seguintes: [...] 

 

 

 

Art. 28. As condições para requerimento da 

Melhoria de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição, Especial 

ou por Idade – MAT são, 

cumulativamente, as seguintes: 

[...] 

 

§3º. Se a inscrição do Participante 

no PLANO decorreu de migração do 

extinto Plano de Benefício Definido, 

contar-se-á o prazo de filiação 

referido no inciso I, da data da 

última inscrição no Plano extinto. 

 

 

Inclusão de parágrafo terceiro para tratar da 

questão dos participantes do plano BD que 

migraram após 2007. 
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Art. 29. A MAT será paga sob a forma de 

prestações mensais em uma das seguintes formas: 

Art. 29. A MAT será paga por meio de prestações 

mensais em uma das seguintes modalidades: 

Aperfeiçoamento da redação. As prestações 

são meio de pagamento de benefício e não 

forma, assim como a MAT é paga em 

modalidades. 

Art. 29. §16 (Dispositivo inexistente) Art. 29. [...] 

§ 16. Os Participantes farão jus somente à 

modalidade prevista no inciso III, a partir da data 

da aprovação, pela Autoridade Governamental 

Competente, da alteração regulamentar 

promovida em razão da 354ª reunião do Conselho 

Deliberativo da Forluz, assegurado, no entanto, 

aos inscritos no Plano até 30/04/2018 optarem por 

qualquer uma das modalidades. 

Decisão do Conselho Deliberativo, 

devidamente motivada pela respectiva 

resolução. Decisão da Diretoria Executiva 

que adotou redação alternativa à 

anteriormente apresentada, conforme 

determinação da PREVIC. 

Art. 45, inciso II (modificação do dispositivo) 

 

Art. 45. O Participante que exercer a opção pelo 

resgate, conforme disposto no art. 44, 

 

 

Art. 45. O Participante que exercer a opção pelo 

resgate, conforme disposto no art. 44, 

Incentivar novos entrantes. 
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receberá montante constituído das 

seguintes parcelas de sua Conta de 

Aposentadoria: 

 [...]  

II- Conta Patronal, na proporção de 

0,30% (zero vírgula trinta por cento) do 

total, por mês de vínculo como 

empregado, diretor ou conselheiro da 

Patrocinadora até o máximo de 90% 

(noventa por cento). 

 

receberá montante constituído das 

seguintes parcelas de sua Conta de 

Aposentadoria: 

 [...] 

 II- Percentual da Conta Patronal 

calculado em função do tempo de 

vínculo como empregado, diretor ou 

conselheiro da Patrocinadora, até o 

máximo de 90% (noventa por cento), de 

acordo com a seguinte progressão: 

a)  0,3% (três décimos por cento) ao 

mês para Participantes com até 60 

(sessenta) meses;  

b)  0,4% (quatro décimos por cento) ao 

mês para Participantes com mais de 60 

(sessenta) meses e até 120 (cento e 

vinte) meses; 

c)  0,5% (cinco décimos por cento) ao 
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mês para Participantes com mais de 120 

(cento e vinte) meses de vínculo; 

Art. 46, inciso II (modificação do dispositivo) 

 

Art. 46. O valor a ser transferido para outro 

plano de previdência complementar no 

caso do Participante que optar pela 

portabilidade, conforme disposto no 

art. 44, corresponderá à soma das 

seguintes parcelas de sua Conta de 

Aposentadoria: 

[…] 

II - Conta Patronal, na proporção de 

0,30% (zero vírgula trinta por cento) do 

total, por mês de vínculo como 

empregado, diretor ou conselheiro da 

Patrocinadora até o máximo de 90% 

(noventa por cento). 

 

 

Art. 46. O valor a ser transferido para 

outro plano de previdência 

complementar no caso do Participante 

que optar pela portabilidade, conforme 

disposto no art. 44, corresponderá à 

soma das seguintes parcelas de sua 

Conta de Aposentadoria: 

[...] 

 II- Percentual da Conta Patronal 

calculado em função do tempo de 

vínculo como empregado, diretor ou 

conselheiro da Patrocinadora, até o 

máximo de 90% (noventa por cento), 

de acordo com a seguinte progressão: 

Adequação de redação em função da 

alteração do inciso II do artigo 45. 
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 a)  0,3% (três décimos por cento) ao 

mês para Participantes com até 60 

(sessenta) meses;  

b)  0,4% (quatro décimos por cento) ao 

mês para Participantes com mais de 60 

(sessenta) meses e até 120 (cento e 

vinte) meses; 

c)  0,5% (cinco décimos por cento) ao 

mês para Participantes com mais de 

120 (cento e vinte) meses de vínculo; 
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