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DE PARA JUSTIFICATIVA 

CAPÍTULO I 

DA FUNDAÇÃO E SEUS FINS 

Art.1º A Fundação Forluminas de Seguridade Social - 

FORLUZ, entidade fechada de previdência 

complementar, instituída pela Companhia Força e 

Luz de Minas Gerais - CFLMG, antecessora da 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, é 

pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

lucrativos, com autonomia administrativa e 

financeira. 

CAPÍTULO I 

DA FUNDAÇÃO 

Art.1º A Fundação Forluminas de Seguridade Social - 

FORLUZ, entidade fechada de previdência 

complementar, instituída pela Companhia Força e Luz 

de Minas Gerais - CFLMG, antecessora da Com-

panhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, é 

pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. 

 

Alteração do título do capítulo, sem alteração 

de conteúdo. 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE 

Art.7º. A FORLUZ tem por finalidade propiciar aos 

participantes e beneficiários de seus planos previdenciários os 

benefícios assegurados nos regulamentos dos planos a que 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE 

Art.7º A FORLUZ tem por finalidade instituir, administrar e 

executar planos de benefícios de caráter 

previdenciário. 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 
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estiverem vinculados. 

§1º A FORLUZ poderá promover seguros coletivos, 

modalidade de pecúlio e outros programas 

previdenciários, em caráter facultativo, mediante 

contribuição específica dos membros interessados.  

§2º Nenhuma prestação de caráter 

previdenciário poderá ser criada na FORLUZ sem 

que, em contrapartida, seja estabelecida a 

respectiva receita de cobertura. 

 

 

§1º A FORLUZ poderá promover seguros coletivos, 

modalidade de pecúlio e outros programas 

previdenciários, em caráter facultativo, mediante 

contribuição específica dos membros interessados.  

§2º Nenhuma prestação de caráter previdenciário poderá 

ser criada na FORLUZ sem que, em contrapartida, 

seja estabelecida a respectiva receita de cobertura. 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

Sem alterações. 

 

DOS QUADROS DA FORLUZ 

SEÇÃO I 

DAS CATEGORIAS 

Art.8º. Os quadros da FORLUZ têm as seguintes categorias:  

I - Patrocinadora;  

DOS QUADROS DA FORLUZ 

SEÇÃO I 

DAS CATEGORIAS 

Art.8º Os quadros da FORLUZ têm as seguintes categorias: 

I- Patrocinadora 

II- Instituidor;  

 

 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 
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II - Participante;  

III - Beneficiário. 

III- Participante; 

IV- Beneficiário. 

 

(Dispositivo inexistente) 
SEÇÃO III 

DOS INSTITUIDORES 

Art. 9-A São Instituidores pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, associações, sindicatos ou 

fundações, que oferecerem plano de benefícios previdenciários 

administrados pela FORLUZ, aos seus associados, admitidos 

conforme art. 19, inciso X. 

§1º Aos Instituidores serão reservados Planos 

Previdenciários próprios e exclusivos para essa 

categoria. 

§2º A FORLUZ poderá assumir a condição de instituidor, 

conforme art. 19, inciso XX. 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

SEÇÃO III SEÇÃO IV 
Renumeração da seção. 
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DOS PARTICIPANTES 

Art.10. São participantes aqueles assim definidos pelos Planos 

Previdenciários da FORLUZ, classificando-se em:  

I - participantes ativos, aqueles que não estiverem em gozo de 

benefício previdenciário de prestação continuada, ou  

II - participantes assistidos, os que já estiverem percebendo 

benefício previdenciário de prestação continuada.  

Parágrafo único. Os associados definidos no Regulamento do 

Plano de Benefício Definido são considerados participantes 

para os efeitos deste Estatuto. 

(Dispositivo inexistente) 

DOS PARTICIPANTES 

Art.10 São participantes aqueles assim definidos pelos Planos 

Previdenciários da FORLUZ, classificando-se em: 

I - participantes ativos, aqueles que não estiverem em gozo de 

benefício previdenciário de prestação continuada, ou 

II - participantes assistidos, os que já estiverem percebendo 

benefício previdenciário de prestação continuada. 

 

§1º Os associados definidos no Regulamento do Plano de 

Benefício Definido são considerados participantes para os 

efeitos deste Estatuto. 

§2º O participante de plano previdenciário patrocinado poderá 

optar por contratar planos instituídos administrados pela 

FORLUZ.  

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

Renumeração do parágrafo. 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

Art.11. Perderá a condição de Participante todo aquele que:  

I - falecer;  

II - perder o vínculo empregatício com a Patrocinadora, em 

caso de demissão, ressalvadas as condições do parágrafo 

único;  

Art.11 Perderá a condição de Participante todo aquele que: 

I - falecer; 

II - perder o vínculo empregatício com a Patrocinadora, 

em caso de demissão, ressalvadas as condições do 

parágrafo único; 

 

Sem alterações. 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 
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(Dispositivo inexistente) 

 

III - enquadrar-se nas demais hipóteses estabelecidas nos 

Planos Previdenciários da FORLUZ.  

Parágrafo único. O Participante, de que trata o inciso II, 

poderá optar pela sua permanência nos Planos, respeitadas as 

condições regulamentares. 

III - perder o vínculo com o Instituidor, ressalvadas as 

condições do parágrafo único; 

 

IV - enquadrar-se nas demais hipóteses estabelecidas nos 

Planos Previdenciários da FORLUZ. 

Parágrafo único. O Participante, de que trata o inciso II, poderá 

optar pela sua permanência nos Planos, respeitadas as condições 

regulamentares. 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

Renumeração dos incisos. 

 

Sem alterações. 

 

SEÇÃO IV 

DOS BENEFICIÁRIOS 

Art.12 São beneficiários todos aqueles assim considerados 

nos regulamentos dos Planos Previdenciários. 

§1º  Os dependentes definidos no Regulamento do 

Plano de Benefício Definido são considerados 

beneficiários para os efeitos deste Estatuto. 

§2º São assistidos os beneficiários em gozo de 

benefício previdenciário de prestação continuada. 

SEÇÃO V 

DOS BENEFICIÁRIOS 

Art.12 São beneficiários todos aqueles assim considerados 

nos regulamentos dos Planos Previdenciários. 

§1º  Os dependentes definidos no Regulamento do Plano 

de Benefício Definido são considerados 

beneficiários para os efeitos deste Estatuto. 

§2º São assistidos os beneficiários em gozo de benefício 

previdenciário de prestação continuada. 

 

Renumeração da seção. 

 

 

Sem alterações. 

 

 

Sem alterações. 
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CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E DOS FUNDOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

SEÇÃO I 

DA FORMAÇÃO 

Art.13. O patrimônio e os fundos previdenciários da FORLUZ 

são assim constituídos: 

I - contribuições mensais das patrocinadoras, dos 

participantes, estabelecidas atuarialmente em tabelas próprias 

e revistas, anualmente, de conformidade com os Planos 

Previdenciários;  

 

II - reservas a amortizar de responsabilidade das 

patrocinadoras, conforme estabelecido nos convênios de 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO E DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS 

SEÇÃO I 

DA FORMAÇÃO 

Art.13 O patrimônio e os fundos previdenciários da FORLUZ 

são assim constituídos: 

I - contribuições mensais das patrocinadoras, instituidores, dos 

empregadores em relação aos participantes de planos 

instituídos, dos participantes, estabelecidas atuarialmente em 

tabelas próprias e revistas, anualmente, de conformidade com os 

Planos Previdenciários; 

II - reservas a amortizar de responsabilidade das patrocinadoras, 

conforme estabelecido nos convênios de adesão e em 

instrumentos particulares de contrato; 

Renumeração do capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 
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adesão e em instrumentos particulares de contrato;  

III - doações, legados, auxílios, subvenções, contribuições e 

outras rendas proporcionadas por quaisquer pessoas físicas ou 

jurídicas;  

IV - rendas de bens, de qualquer natureza, ou serviços por ela 

realizados;  

V - outras contribuições, aportes e dotações das 

patrocinadoras e participantes destinadas a ajustamentos ou 

criação de benefícios;  

VI - receitas de aplicação do patrimônio;  

VII - jóias, taxa de inscrição e aportes iniciais de participantes, 

determinadas atuarialmente e recolhidas na forma estabelecida 

nos Planos da FORLUZ.  

§1º. A contribuição normal das patrocinadoras mencionadas 

no art. 9º, incisos I a IV, será paritária em relação à 

contribuição obrigatória mensal exigida dos respectivos 

participantes, de acordo com os Planos Previdenciários.  

§2º. A contribuição dos participantes deverá obedecer às 

III - doações, legados, auxílios, subvenções, contribuições e 

outras rendas proporcionadas por quaisquer pessoas físicas ou 

jurídicas; 

IV - rendas de bens, de qualquer natureza, ou serviços por ela 

realizados; 

V - outras contribuições, aportes e dotações das patrocinadoras 

e participantes destinadas a ajustamentos ou criação de 

benefícios; 

VI - receitas de aplicação do patrimônio; 

VII - jóias, taxa de inscrição e aportes iniciais de participantes, 

determinadas atuarialmente e recolhidas na forma estabelecida 

nos Planos da FORLUZ. 

§1º A contribuição normal das patrocinadoras mencionadas no 

art. 9º, incisos I a IV, será paritária em relação à contribuição 

obrigatória mensal exigida dos respectivos participantes, de 

acordo com os Planos Previdenciários. 

§2º As contribuições dos participantes, instituidores, dos 

empregadores em relação aos participantes de planos instituídos 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

http://forluz.cemig.com.br:1061/


Nome: Estatuto da Forluz 

Órgão aprovador: Conselho Deliberativo 

Data aprovação: 14/12/2018 

Revisão: - 

Referência Completa: 20181214.Estatuto Forluz 
 

     

Classificação: Público 

 

ESTATUTO FORLUZ 

 

   

 

Av. do Contorno, 6.500/4º andar - CEP:30.110-044 

Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil 

Tel.: 0800-0909090 

Home-page:   http://www.forluz.org.br 

disposições regulamentares dos Planos. deverão obedecer às disposições regulamentares dos Planos. Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E DAS SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Art.16 São responsáveis pela administração e fiscalização 

da FORLUZ: 

I- o Conselho Deliberativo; 

II- a Diretoria Executiva; 

III- o Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E DAS SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Art.16 São responsáveis pela administração e fiscalização da 

FORLUZ: 

I- o Conselho Deliberativo;  

II- a Diretoria Executiva; 

III- o Conselho Fiscal. 

Renumeração do capítulo. 
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§1 Os membros dos órgãos estatutários da FORLUZ 

serão escolhidos ou eleitos entre os participantes 

que contarem um mínimo de 5 (cinco) anos de 

filiação a plano previdenciário da Fundação e de 

trabalho efetiva e diretamente prestado às 

patrocinadoras, e estiverem em gozo de seus 

direitos estatutários.  

§2 Para os membros da Diretoria Executiva o tempo 

previsto no § 1, deste artigo, será de 10 (dez) 

anos. 

§3 O tempo de afastamento de empregado das 

patrocinadoras, colocado à disposição de 

Sindicato, será contado como efetiva e diretamente 

prestado à respectiva empregadora para os efeitos 

dos § 1 e 2 deste artigo. 

§4 Os membros do Conselho Deliberativo e do 

Conselho Fiscal da FORLUZ não serão 

remunerados, em nenhuma hipótese, pelo exercício 

de suas atividades na Fundação.  

§5º  Os Diretores e Conselheiros das patrocinadoras 

referidas no art. 9º, incisos I, II, III e V, não 

poderão exercer cargo nos órgãos estatutários da 

FORLUZ. 

§1 Os membros dos órgãos estatutários da FORLUZ 

serão escolhidos ou eleitos entre os participantes que 

contarem um mínimo de 5 (cinco) anos de filiação a 

plano previdenciário da Fundação e de trabalho 

efetiva e diretamente prestado às patrocinadoras e 

estiverem em gozo de seus direitos estatutários.  

§2 Para os membros da Diretoria Executiva o tempo 

previsto no § 1, deste artigo, será de 10 (dez) anos. 

 

§3 O tempo de afastamento de empregado das 

patrocinadoras, colocado à disposição de Sindicato, 

será contado como efetiva e diretamente prestado à 

respectiva empregadora para os efeitos dos § 1 e 2 

deste artigo. 

§4 Os membros do Conselho Deliberativo e do 

Conselho Fiscal da FORLUZ não serão 

remunerados, em nenhuma hipótese, pelo exercício 

de suas atividades na Fundação.  

§5º  Os Diretores e Conselheiros das patrocinadoras não 

poderão exercer cargo nos órgãos estatutários da 

FORLUZ. 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

Excluído a menção ao art. 9º, incisos I, II, III, 

e V por não haver necessidade de referência 

ao artigo que menciona as patrocinadoras. 
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§6º Os membros dos órgãos estatutários da FORLUZ 

deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) comprovada experiência no exercício de 

atividade na área financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de 

fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

b) não ter sofrido condenação criminal 

transitada em julgado; 

c) não ter sofrido penalidade administrativa 

por falta grave, nos termos do art. 22, § 6º 

a 10, infração da legislação da seguridade 

social, inclusive da previdência comple-

mentar ou como servidor público. 

§7º Os membros de qualquer dos órgãos estatutários da 

FORLUZ não poderão integrar concomitantemente 

outro desses órgãos. 

§8º Os membros dos órgãos estatutários tomarão posse 

mediante termo lavrado em livro próprio. 

§9º O membro de órgão estatutário perderá o mandato 

em virtude de renúncia, de condenação judicial 

criminal transitada em julgado ou de falta grave, 

apurada na forma do disposto no art. 22, § 6º a 10, 

assim considerada, inclusive, a ausência 

injustificada a 2 (duas) reuniões consecutivas. 

§6º Os membros dos órgãos estatutários da FORLUZ 

deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) comprovada experiência no exercício de 

atividade na área financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de 

fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

b) não ter sofrido condenação criminal 

transitada em julgado; 

c) não ter sofrido penalidade administrativa 

por falta grave, nos termos do art. 22, § 6º 

a 10, infração da legislação da seguridade 

social, inclusive da previdência 

complementar ou como servidor público. 

§7º Os membros de qualquer dos órgãos estatutários da 

FORLUZ não poderão integrar concomitantemente 

outro desses órgãos. 

§8º Os membros dos órgãos estatutários tomarão posse 

mediante termo lavrado em livro próprio. 

§9º O membro de órgão estatutário perderá o mandato 

em virtude de renúncia, de condenação judicial 

criminal transitada em julgado ou de falta grave, 

apurada na forma do disposto no art. 22, § 6º a 10, 

assim considerada, inclusive, a ausência injustificada 

a 2 (duas) reuniões consecutivas. 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 
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§10º A manutenção da condição de participante é 

requisito indispensável para o exercício de 

mandato de membro de órgão estatutário. 

§11º As eleições previstas neste Estatuto serão regidas 

por regulamento próprio sujeito à aprovação do 

Conselho Deliberativo e posterior encaminhamento 

à Autoridade Governamental Competente. 

§12º As inscrições às eleições para cada órgão 

estatutário serão feitas através de chapas 

completas, que deverão conter, além dos nomes 

dos candidatos a membros titulares e suplentes, o 

nome de um sucessor eventual para cada cargo em 

disputa. 

§13º O sucessor eventual citado no parágrafo anterior 

somente tomará posse em caso de afastamento ou 

impedimento definitivos do respectivo suplente ou 

caso este venha a suceder o respectivo titular. 

§14º As eleições serão realizadas através de voto 

individual e secreto dos participantes. 

§15º O Conselho Deliberativo é a instância final para 

dirimir quaisquer questões relativas às eleições. 

§10º A manutenção da condição de participante é 

requisito indispensável para o exercício de mandato 

de membro de órgão estatutário. 

§11º As eleições previstas neste Estatuto serão regidas 

por regulamento próprio sujeito à aprovação do 

Conselho Deliberativo e posterior encaminhamento 

à Autoridade Governamental Competente. 

 

§12º As inscrições às eleições para cada órgão estatutário 

serão feitas através de chapas completas, que 

deverão conter, além dos nomes dos candidatos a 

membros titulares e suplentes, o nome de um 

sucessor eventual para cada cargo em disputa. 

§13º O sucessor eventual citado no parágrafo anterior 

somente tomará posse em caso de afastamento ou 

impedimento definitivo do respectivo suplente ou 

caso este venha a suceder o respectivo titular. 

§14º As eleições serão realizadas através de voto 

individual e secreto dos participantes. 

§15º O Conselho Deliberativo é a instância final para 

dirimir quaisquer questões relativas às eleições. 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

Art.18 Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, Art.18 Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, 
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compete privativamente ao Conselho Deliberativo, 

deliberar sobre as seguintes matérias, obedecendo 

aos dispositivos legais vigentes: 

I- política geral de administração da FORLUZ 

e de seus planos de benefícios; 

II- reforma deste Estatuto, ressalvado o 

disposto no art. 3, submetendo-a à 

aprovação das  patrocinadoras e posterior 

encaminhamento à Autoridade Go-

vernamental Competente, para decisão final; 

III- regulamentos relativos aos Planos de 

Benefícios, os quais deverão ser aprovados 

pelas respectivas patrocinadoras e 

encaminhados à Autoridade Governamental 

Competente, para aprovação; 

IV- orçamento anual e suas eventuais alterações;  

V- custeio dos Planos de Benefícios; 

VI- política de gestão de investimentos e plano 

de aplicação de recursos; 

VII- aquisição e alienação de bens imóveis, 

constituição de ônus ou direitos reais sobre 

os mesmos e edificação em terrenos de 

propriedade da FORLUZ; 

VIII- aceitação de doações com encargos; 

compete privativamente ao Conselho Deliberativo, 

deliberar sobre as seguintes matérias, obedecendo aos 

dispositivos legais vigentes: 

I- política geral de administração da FORLUZ e de 

seus planos de benefícios; 

II- reforma deste Estatuto, ressalvado o disposto 

no art. 3, submetendo-a à aprovação das  

patrocinadoras e posterior encaminhamento à 

Autoridade Governamental Competente, para 

decisão final; 

 

III- regulamentos relativos aos Planos de 

Benefícios, os quais deverão ser aprovados 

pelas respectivas patrocinadoras e 

encaminhados à Autoridade Governamental 

Competente, para aprovação; 

IV- orçamento anual e suas eventuais alterações; 

  

V- custeio dos Planos de Benefícios; 

VI- política de gestão de investimentos e plano de 

aplicação de recursos; 

VII- aquisição e alienação de bens imóveis, 

constituição de ônus ou direitos reais sobre os 

mesmos e edificação em terrenos de propri-

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 
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IX- investimentos cujo valor seja igual ou 

superior a 5% (cinco por cento) do total dos 

recursos garantidores dos planos de 

benefícios da FORLUZ; 

X- admissão de novas patrocinadoras e 

aprovação dos respectivos convênios de 

adesão e suas alterações; 

XI- estrutura de organização e normas de 

administração; 

XII- relatório anual e prestação de contas do 

exercício, após parecer favorável do 

Conselho Fiscal; 

XIII- contratação de atuário responsável técnico 

pelos planos de benefícios, auditor indepen-

dente e avaliador de gestão; 

XIV- escolha e substituição dos membros da 

Diretoria Executiva, exceto o Diretor de 

Relações com Participantes; 

XV- afastamento ou destituição dos integrantes 

dos órgãos estatutários da FORLUZ, na 

forma do disposto no art. 22, § 6º a 10; 

XVI- retirada de patrocinadoras; 

XVII- recurso de decisão da Diretoria Executiva; 

edade da FORLUZ; 

VIII- aceitação de doações com encargos; 

IX- investimentos cujo valor seja igual ou 

superior a 5% (cinco por cento) do total dos 

recursos garantidores dos planos de 

benefícios da FORLUZ; 

X- admissão de novas patrocinadoras, 

instituidores e a aprovação dos respectivos 

convênios de adesão e suas alterações; 

XI- estrutura de organização e normas de 

administração; 

XII- relatório anual e prestação de contas do 

exercício, após parecer favorável do Conselho 

Fiscal; 

XIII- contratação de atuário responsável técnico 

pelos planos de benefícios, auditor indepen-

dente e avaliador de gestão; 

XIV- escolha e substituição dos membros da 

Diretoria Executiva, exceto o Diretor de 

Relações com Participantes; 

XV- afastamento ou destituição dos integrantes 

dos órgãos estatutários da FORLUZ, na forma 

do disposto no art. 22, § 6º a 10; 

XVI- retirada de patrocinadoras e instituidores; 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

 

 

 

Sem alterações. 
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XVIII- regulamento das eleições previstas neste 

Estatuto; 

XIX- regulamento do colegiado de que trata o art. 

9º, § 3º, por proposta de patrocinadora; 

 

(Dispositivo inexistente) 

 

XX- casos omissos neste Estatuto. 

XVII- recurso de decisão da Diretoria Executiva; 

XVIII- regulamento das eleições previstas neste 

Estatuto; 

XIX- regulamento do colegiado de que trata o art. 

9º, § 3º, por proposta de patrocinadora; 

XX- assumir a condição de instituidor, com a 

indicação do plano de benefícios que será 

oferecido aos Participantes associados; 

 

XXI- casos omissos neste Estatuto. 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

Renumeração dos incisos. 

Art.21. Anualmente, o Conselho Deliberativo divulgará, para 

amplo conhecimento dos participantes, e 

encaminhará às patrocinadoras, o relatório das suas 

atividades, acompanhado do balanço geral da 

FORLUZ, relativo ao exercício financeiro 

encerrado. 

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá 

determinar a realização de inspeções, auditagens 

ou tomadas de contas, sendo-lhe facultado confiá-

las a peritos estranhos à FORLUZ. 

Art.21. Anualmente, o Conselho Deliberativo divulgará, para 

amplo conhecimento dos participantes, e encaminhará 

às patrocinadoras e instituidores, o relatório das suas 

atividades, acompanhado do balanço geral da 

FORLUZ, relativo ao exercício financeiro encerrado. 

 

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá determinar 

a realização de inspeções, auditagens ou tomadas de 

contas, sendo-lhe facultado confiá-las a peritos 

estranhos à FORLUZ. 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

Art.23 O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordi-

nariamente, de 2 (dois) em 2 (dois) meses e, 

extraordinariamente, quando necessário ou 

Art.23 O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, 

de 2 (dois) em 2 (dois) meses e, extraordinariamente, 

quando necessário ou solicitado por quaisquer dos 
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solicitado por quaisquer dos seus Conselheiros, 

mediante convocação do seu Presidente, a quem 

compete a direção e a coordenação dos trabalhos a 

serem realizados. 

§1º Das reuniões do Conselho Deliberativo, lavrar-se-á 

ata contendo o resumo dos assuntos e das 

deliberações. 

§2º  As decisões do Conselho Deliberativo serão 

tomadas pela maioria dos votos dos presentes. 

§3º O Presidente do Conselho terá, além do seu 

próprio, o voto de qualidade. 

§4º Nas deliberações sobre as matérias que versarem 

sobre o art. 18, incisos II, X, XV e XVI, será 

exigido o voto favorável de pelo menos 2/3 (dois 

terços) dos membros do Conselho Deliberativo. 

§5º Quando a matéria discutida versar sobre o Plano 

Misto de Benefícios Previdenciários, o Presidente 

não exercerá o voto de qualidade. 

§6º A convocação de suplente será feita pelo 

Presidente do Conselho, no caso de impedimento 

ocasional ou temporário do membro efetivo, e, 

pelo restante do prazo do mandato, no caso de 

vacância do cargo. 

seus Conselheiros, mediante convocação do seu 

Presidente, a quem compete a direção e a coordenação 

dos trabalhos a serem realizados. 

 

§1º Das reuniões do Conselho Deliberativo, lavrar-se-á 

ata contendo o resumo dos assuntos e das 

deliberações. 

§2º  As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas 

pela maioria dos votos dos presentes. 

§3º O Presidente do Conselho terá, além do seu próprio, 

o voto de qualidade. 

§4º Nas deliberações sobre as matérias que versarem 

sobre o art. 18, incisos II, X, XV e XVI, será exigido 

o voto favorável de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

membros do Conselho Deliberativo. 

§5º Quando a matéria discutida versar sobre o Plano 

Misto de Benefícios Previdenciários, o Presidente 

não exercerá o voto de qualidade. 

§6º A convocação de suplente será feita pelo Presidente 

do Conselho, no caso de impedimento ocasional ou 

temporário do membro efetivo, e, pelo restante do 

prazo do mandato, no caso de vacância do cargo. 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

Alteração sugerida pelo Diretor de Relações 

com Participantes, vencido em reunião na 

Diretoria Executiva que manteve a redação 

original do art. 23, §5º do Estatuto. A sugestão 

do DRP tem a seguinte redação: 

 

§5º Quando a matéria discutida versar 

sobre o Plano Misto de Benefícios 

Previdenciários e ou sobre Plano Instituído, 

o Presidente não exercerá o voto de qualidade. 
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§7º O Presidente do Conselho indicará, entre os 

membros representantes das patrocinadoras, o seu 

substituto eventual na Presidência. 

§8º  Para as reuniões do Conselho, serão feitas 

convocações nominais a seus membros 

acompanhadas da pauta e da documentação 

pertinente, com, pelo menos, 8 (oito) dias de 

antecedência, podendo, em casos de urgência, 

serem dispensados estes requisitos, exigindo-se, 

em contrapartida, a presença de 2/3 (dois terços) 

daqueles membros para instalação da reunião. 

§9º As reuniões ordinárias serão realizadas, em 

primeira convocação, com a presença da maioria 

dos membros, ou, em segunda convocação, um dia 

útil após, também com maioria dos seus membros 

ou dois dias após, com, pelo menos, cinqüenta por 

cento. 

§10º  As reuniões extraordinárias somente serão 

realizadas com a presença da maioria dos membros 

do Conselho. 

§7º O Presidente do Conselho indicará, entre os 

membros representantes das patrocinadoras, o seu 

substituto eventual na Presidência. 

§8º  Para as reuniões do Conselho, serão feitas 

convocações nominais a seus membros 

acompanhadas da pauta e da documentação 

pertinente, com, pelo menos, 8 (oito) dias de 

antecedência, podendo, em casos de urgência, serem 

dispensados estes requisitos, exigindo-se, em contra-

partida, a presença de 2/3 (dois terços) daqueles 

membros para instalação da reunião. 

§9º As reuniões ordinárias serão realizadas, em primeira 

convocação, com a presença da maioria dos 

membros, ou, em segunda convocação, um dia útil 

após, também com maioria dos seus membros ou 

dois dias após, com, pelo menos, cinqüenta por 

cento. 

§10º  As reuniões extraordinárias somente serão realizadas 

com a presença da maioria dos membros do 

Conselho. 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

Art.26 Compete à Diretoria Executiva: 

I- propor ao Conselho Deliberativo: 

a) planos de benefícios, assim como os 

respectivos planos de custeio e de 

Art.26 Compete à Diretoria Executiva: 

I- propor ao Conselho Deliberativo: 

a) planos de benefícios, assim como os 

respectivos planos de custeio e de aplicação 
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aplicação dos recursos; 

b) abertura de créditos adicionais, à vista de 

propostas fundamentadas, desde que haja 

recursos disponíveis; 

c) criação, transformação ou extinção de 

órgãos administrativos da FORLUZ; 

d) aceitação de doações com encargos, 

aquisição e alienação de imóveis e 

constituição de ônus ou direitos reais sobre 

os mesmos e edificações em terrenos de 

propriedade da FORLUZ; 

e) plano salarial do pessoal da FORLUZ; 

f) admissão de novas patrocinadoras e 

respectivos convênios de adesão; 

g) as tabelas e fórmulas atuariais, para cálculo 

dos valores da jóia ou compensação 

atuarial equivalente e da taxa de inscrição, 

para o ingresso de  novos  participantes; 

h) o orçamento anual; 

i) critérios de remuneração dos membros da 

Diretoria Executiva. 

II- aprovar a celebração de contratos, acordos e 

convênios, que não importem na 

constituição de ônus reais sobre bens da 

dos recursos; 

b) abertura de créditos adicionais, à vista de 

propostas fundamentadas, desde que haja 

recursos disponíveis; 

c) criação, transformação ou extinção de 

órgãos administrativos da FORLUZ; 

d) aceitação de doações com encargos, 

aquisição e alienação de imóveis e 

constituição de ônus ou direitos reais sobre 

os mesmos e edificações em terrenos de 

propriedade da FORLUZ; 

e) plano salarial do pessoal da FORLUZ; 

f) admissão de novas patrocinadoras e 

instituidores e respectivos convênios de 

adesão; 

g) as tabelas e fórmulas atuariais, para cálculo 

dos valores da jóia ou compensação atuarial 

equivalente e da taxa de inscrição, para o 

ingresso de novos participantes; 

h) o orçamento anual; 

i) critérios de remuneração dos membros da 

Diretoria Executiva. 

II- aprovar a celebração de contratos, acordos e 

convênios, que não importem na constituição de 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 
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FORLUZ; 

III- autorizar a aplicação de disponibilidades 

eventuais, respeitadas as condições 

regulamentares pertinentes; 

IV- autorizar alterações orçamentárias de acordo 

com a diretriz fixada pelo Conselho 

Deliberativo; 

V- aprovar a lotação do pessoal da FORLUZ; 

VI- aprovar a designação dos chefes dos órgãos 

técnicos e administrativos da FORLUZ, 

assim como dos agentes representantes 

desta, conforme normas vigentes; 

VII- orientar e acompanhar a execução das 

atividades técnicas e administrativas, 

baixando os atos necessários; 

VIII- propor ao Conselho Deliberativo alteração 

estatutária em decorrência de lei federal. 

ônus reais sobre bens da FORLUZ; 

III- autorizar a aplicação de disponibilidades 

eventuais, respeitadas as condições 

regulamentares pertinentes; 

 

IV- autorizar alterações orçamentárias de acordo com 

a diretriz fixada pelo Conselho Deliberativo; 

 

V- aprovar a lotação do pessoal da FORLUZ; 

VI- aprovar a designação dos chefes dos órgãos 

técnicos e administrativos da FORLUZ, assim 

como dos agentes representantes desta, conforme 

normas vigentes; 

VII- orientar e acompanhar a execução das 

atividades técnicas e administrativas, baixando os 

atos necessários; 

VIII- propor ao Conselho Deliberativo alteração 

estatutária em decorrência de lei federal. 

 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

Art.27 A Diretoria Executiva será composta por um 

Presidente e 3 (três) Diretores, escolhidos pelo 

Conselho Deliberativo, todos com mandato de 4 

(quatro) anos, permitida a recondução ou reeleição. 

§1º  O Diretor encarregado da gestão financeira da 

FORLUZ, cujo nome será informado à Autoridade 

Art.27 A Diretoria Executiva será composta por um 

Presidente e 3 (três) Diretores, escolhidos pelo 

Conselho Deliberativo, todos com mandato de 4 

(quatro) anos, permitida a recondução ou reeleição. 

§1º  O Diretor encarregado da gestão financeira da 

FORLUZ, cujo nome será informado à Autoridade 

 

 

 

 

http://forluz.cemig.com.br:1061/


Nome: Estatuto da Forluz 

Órgão aprovador: Conselho Deliberativo 

Data aprovação: 14/12/2018 

Revisão: - 

Referência Completa: 20181214.Estatuto Forluz 
 

     

Classificação: Público 

 

ESTATUTO FORLUZ 

 

   

 

Av. do Contorno, 6.500/4º andar - CEP:30.110-044 

Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil 

Tel.: 0800-0909090 

Home-page:   http://www.forluz.org.br 

Governamental Competente, deverá, também, 

comprovar ter exercido funções junto ao Mercado 

de Capitais, no mínimo, durante 5 (cinco) anos. 

§2º Os membros da Diretoria Executiva, exceto o 

Diretor de Relações com Participantes, poderão ser 

substituídos em qualquer época, por deliberação do 

Conselho Deliberativo. 

§3 O Diretor de Relações com Participantes, bem 

como seu respectivo suplente, serão sempre 

escolhidos entre candidatos indicados pelos 

conselheiros representantes dos participantes. 

§4º O Diretor de Relações com Participantes, nos 

impedimentos eventuais, será substituído por seu 

suplente, que também o sucederá, cumprindo o 

restante do mandato, nos casos previstos no art. 16, 

§ 9º. 

§5º O Diretor de Relações com Participantes somente 

poderá ser substituído, exceto quando o for pelo 

respectivo suplente, com anuência dos conselheiros 

representantes dos participantes. 

§6º Aos membros da Diretoria Executiva é vedado: 

a) exercer, simultaneamente, atividade nas 

patrocinadoras referidas no art. 9º, incisos 

I, II, III e V; 

Governamental Competente, deverá, também, com-

provar ter exercido funções junto ao Mercado de 

Capitais, no mínimo, durante 5 (cinco) anos. 

§2º Os membros da Diretoria Executiva, exceto o 

Diretor de Relações com Participantes, poderão ser 

substituídos em qualquer época, por deliberação do 

Conselho Deliberativo. 

§3 O Diretor de Relações com Participantes, bem como 

seu respectivo suplente, serão sempre escolhidos 

entre candidatos indicados pelos conselheiros 

representantes dos participantes. 

§4º O Diretor de Relações com Participantes, nos 

impedimentos eventuais, será substituído por seu 

suplente, que também o sucederá, cumprindo o 

restante do mandato, nos casos previstos no art. 16, 

§ 9º. 

§5º O Diretor de Relações com Participantes somente 

poderá ser substituído, exceto quando o for pelo 

respectivo suplente, com anuência dos conselheiros 

representantes dos participantes. 

§6º Aos membros da Diretoria Executiva é vedado: 

a) exercer, simultaneamente, atividade nas 

patrocinadoras e instituidores; 

b) prestar, durante o exercício do mandato, 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 
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b) prestar, durante o exercício do mandato, 

serviços a instituições integrantes do 

sistema financeiro; 

c) integrar os Conselhos Deliberativo ou 

Fiscal da FORLUZ, depois do término de 

seu mandato na Diretoria Executiva, caso 

não tenha suas contas aprovadas. 

§7º Os membros da Diretoria Executiva, além dos 

requisitos estabelecidos no art. 16, § 6º, deverão ter 

formação de nível superior.  

serviços a instituições integrantes do sistema 

financeiro; 

c) integrar os Conselhos Deliberativo ou Fiscal 

da FORLUZ, depois do término de seu 

mandato na Diretoria Executiva, caso não 

tenha suas contas aprovadas. 

§7º Os membros da Diretoria Executiva, além dos 

requisitos estabelecidos no art. 16, § 6º, deverão ter 

formação de nível superior.  

Forluz assuma a condição de Instituidor. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

Art.48 Nenhuma alteração do presente Estatuto poderá 

contrariar os objetivos da FORLUZ nem reduzir 

benefícios já iniciados.  

CAPÍTULO VII 

DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

Art.48 Nenhuma alteração do presente Estatuto poderá 

contrariar os objetivos da FORLUZ nem reduzir 

benefícios já iniciados. 

Renumeração do capítulo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Art.50 As patrocinadoras efetuarão contribuições, fixadas 

CAPÍTULO VIII 

DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Art.50 As patrocinadoras efetuarão contribuições, fixadas no 

Renumeração do capítulo. 
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no plano anual de custeio, destinadas à cobertura das 

despesas administrativas da FORLUZ, inclusive os 

honorários dos diretores. 

§1º  Contribuições para a cobertura das despesas 

administrativas serão exigidas dos participantes 

ativos que não mantenham vínculo empregatício 

com as patrocinadoras ou de participantes 

assistidos que tenham se enquadrado, enquanto 

ativos, nas situações anteriormente citadas, 

conforme dispuserem os Planos Previdenciários. 

§2º A cobertura das despesas administrativas atribuídas 

às patrocinadoras mencionadas no art. 9º, incisos I, 

II, III e V será feita por contribuições específicas a 

serem fixadas nos convênios de adesão e 

regulamentos dos planos de benefícios e 

instrumentos particulares de contrato. 

 

(Dispositivo inexistente) 

plano anual de custeio, destinadas à cobertura das 

despesas administrativas da FORLUZ, inclusive os 

honorários dos diretores. 

§1º  Contribuições para a cobertura das despesas 

administrativas serão exigidas dos participantes 

ativos que não mantenham vínculo empregatício 

com as patrocinadoras ou de participantes assistidos 

que tenham se enquadrado, enquanto ativos, nas 

situações anteriormente citadas, conforme 

dispuserem os Planos Previdenciários. 

§2º A cobertura das despesas administrativas atribuídas 

às patrocinadoras mencionadas no art. 9º, incisos I, 

II, III e V será feita por contribuições específicas a 

serem fixadas nos convênios de adesão e 

regulamentos dos planos de benefícios e 

instrumentos particulares de contrato. 

§3º Os Participantes de Planos Previdenciários 

instituídos contribuirão para a cobertura de despesas 

administrativas, admitindo-se contribuições de 

Instituidores ou de empregadores desses 

participantes, nos limites da legislação e de acordo 

com os respectivos regulamentos e planos de 

custeio. 

 

 

 

 

 

Sem alterações. 

 

 

 

 

 

 

Alteração do Estatuto para a implantação do 

Plano Instituído da Forluz e possibilitar que a 

Forluz assuma a condição de Instituidor. 
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CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.51 O exercício social da FORLUZ coincidirá com o ano 

civil. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.51 O exercício social da FORLUZ coincidirá com o ano 

civil. 

Renumeração do capítulo. 
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