
Anexo 1 ao JM/2111/2017 de 06/11/2017

REGULAMENTO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO BD Nº 02-A DA COMPESAPREV

QUADRO COMPARATIVO DE TEXTOS

TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA

1.01. ABONO ANUAL:                                                          

Prestação pecuniária de pagamento anual, correspondente a 1/12 (um doze avos)

do respectivo benefício de prestação continuada pago pela Previdência Social, em

dezembro de cada ano, por mês de recebimento do benefício durante o ano

correspondente.

1.01. ABONO ANUAL: 

Prestação pecuniária de pagamento anual, correspondente a 1/12 (um doze avos)

do respectivo benefício de prestação continuada pago pela Previdência Social em 

até dezembro de cada ano, por mês de recebimento do benefício durante o ano

correspondente, observado o item 30 deste regulamento. 

Ajustar o texto à prática da fundação referente ao pagamento do abono –

já que, atualmente,  é pago no mês de novembro.  

1.07 DEPENDENTES BENEFICIÁRIOS

São aqueles aceitos pela Previdência Social, na concessão de pensão por morte, os 

quais devem estar cadastrados na Fundação. 

1.07 DEPENDENTES BENEFICIÁRIOS

São aqueles aceitos pela Previdência Social, na concessão de pensão por morte, os

quais devem estar cadastrados ser previamente declarados na Fundação pelo  

participante não assistido ou pelo participante assistido (aposentado), observado o

disposto nos subitens 1.07.01, 1.07.02 e 1.11. 

Tal alteração visa dar clareza no conceito de "dependentes" para a

Fundação – pois é necessária a efetiva declaração por parte do

participante, independente da dependência legal. 

1.07.01 DEPENDETES-BENEFICIÁRIOS

Os Dependentes-Beneficiários, ao passarem a receber benefícios de prestação

continuada do PLANO, passarão a ser denominados de assistidos, na condição de

beneficiário-assistido. 

1.07.01 DEPENDENTES- BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS (PENSIONISTAS)

Os São Dependentes-Beneficiários ao passarem que passaram a receber benefícios

de prestação continuada do PLANO, passarão a ser denominados de assistidos, na

condição de beneficiário-assistido. em decorrência de óbito do participante não

assistido ou do participante assistido (aposentado), enquanto tiverem direito a

receber o benefício de Previdência Social, exceto no caso do dependente-

beneficiário corresponder a cônjuge ou companheiro (a), já que para estes, o

referido benefício de prestação continuada do plano será vitalício, observado o

disposto no subitem 1.07.02.

1.07.02 Perderá o direito à condição de Assistido Pensionista todo aquele que, em

decorrência de erro de concessão/administrativo, fraude ou qualquer outra

ilegalidade identificada, tiverem seu benefício de pensão por morte cancelado pela

Previdência Social. 

Considerando a alteração legislativa referente às pensões concedidas pelo

INSS (Lei 13.135/2015) e, com base no parecer do atuário externo,

manteremos as pensões de forma vitalícia (cônjuge e companheiro),

independente da idade ou do tempo de união. 

1.11. JOIA:

Valor estipulado por cálculos atuariais, para os que venham a ingressar ou

reingressar como participantes com idade igual ou superior a 33 anos, bem como

nos casos em que sejam incluídas novas pessoas no rol de dependentes-

beneficiários, após terem decorridos 12 (doze) meses da concessão da

suplementação de aposentadoria ou da suplementação de pensão por morte,

considerando a que primeiro ocorrer, sendo essas situações regulamentadas

através de norma específica

1.11. JOIA:

Valor estipulado por cálculos atuariais, para os que venham a ingressar ou

reingressar como participantes com idade igual ou superior a 33 anos, bem como

nos casos em que sejam incluídas novas pessoas no rol de dependentes-

beneficiários, após terem decorridos 12 (doze) meses da concessão da

suplementação de aposentadoria ou da suplementação de pensão por morte,

considerando a que primeiro ocorrer, sendo essas situações regulamentadas

através de norma específica nota técnica atuarial, observando-se, ainda, o subitem

48.01. 

Ajuste de nomenclatura

Pag 01



Anexo 1 ao JM/2111/2017 de 06/11/2017

1.11.01. JOIA ADICIONAL:       

Em caso do participante, através de novo concurso público, venha a ser admitido

em novo cargo no Patrocinador, sem que ocorra a descontinuidade do contrato de

trabalho, terá de pagar a título de Joia Adicional, um valor, a ser obtido através de

cálculos atuariais específicos para essa situação, de forma a que o seu tempo de

contribuição ao Plano BD nº 02-A continue a ser computador desde sua adesão ao

Plano e, portanto, não tenha de se iniciar nova contagem de tempo de

contribuição em relação à sua admissão no novo cargo no Patrocinador, sendo

essa situação regulamentada através de norma específica. 

1.11.01. JOIA ADICIONAL:       

Em caso do participante, através de novo concurso público, venha a ser admitido

em novo cargo no Patrocinador, sem que ocorra a descontinuidade do contrato de

trabalho, terá de pagar a título de Joia Adicional, um valor, a ser obtido através de

cálculos atuariais específicos para essa situação, de forma a que o seu tempo de

contribuição ao Plano BD nº 02-A continue a ser computador desde sua adesão ao

Plano e, portanto, não tenha de se iniciar nova contagem de tempo de

contribuição em relação à sua admissão no novo cargo no Patrocinador, sendo

essa situação regulamentada através de norma específica nota técnica atuarial. 

Ajuste de nomenclatura

1.13. PARTICIPANTE: 

Toda pessoa física que aderir e permanecer filiada ao PLANO nos termos deste

Regulamento e da legislação aplicável. 

1.13. PARTICIPANTE: 

Toda pessoa física que aderir e permanecer filiada ao PLANO nos termos deste

Regulamento e da legislação aplicável, também denominado de participante não

assistido. 

Ajuste ao texto/linguagem utilizada no regulamento.

1.13.05. PARTICIPANTE NÃO ASSISTIDO: 

Todo participante que se enquadre na condição de Participante Ativo ou de

Participante Autopatrocinador ou de Participante em BPD.

1.13.01. PARTICIPANTE NÃO ASSISTIDO: 

Todo participante que se enquadre na condição de Participante Ativo, ou de 

Participante Autopatrocinador ou de Participante em BPD.
Ajuste de numeração.

1.13.01. PARTICIPANTE ATIVO: 

Todo participante que tiver a condição de empregado do Patrocinador. 

1.13.01.01. PARTICIPANTE NÃO ASSISTIDO ATIVO: 

Todo participante que tiver a condição de empregado do Patrocinador ou a este 

estiver vinculado, nos termos do subitem 3.01 deste Regulamento, a seguir 

designado também de Participante Ativo ou Ativo. 

Ajuste de nomenclatura, da numeração e referência ao subitem 3.01 - os 

cedidos por outros órgãos ao patrocinador também podem fazer parte do 

plano. 

1.13.03. PARTICIPANTE AUTOPATROCINADOR: 

Todo participante que não tenha a condição de assistido do PLANO e nem seja

mais empregado do Patrocinador, mas que tenha optado por continuar

contribuindo para o PLANO assumindo a responsabilidade de realizar também a

contribuição patrona, considerando- considerando-se, inclusive, aqueles em gozo

de licença se, inclusive, aqueles em gozo de licença sem ônus para o Patrocinador,

que tiverem perde total /parcial no Salário Real de Contribuição (SRC), ou que

esteja desvinculado do seu quadro de pessoal eu quadro de pessoal e conserve a

condição de participante, conforme previsto na Seção XVII. 

1.13.01.02. PARTICIPANTE NÃO ASSISTIDO AUTOPATROCINADOR: 

Todo participante que não tenha a condição de assistido do PLANO e nem seja

mais empregado do Patrocinador, mas que tenha optado por continuar

contribuindo para o PLANO, assumindo a responsabilidade de realizar também a

contribuição patronal, considerando-se, inclusive, aqueles em gozo de licença sem

ônus para o Patrocinador, que tiverem perda total/parcial no Salário Real de

Contribuição (SRC), ou que esteja desvinculado do seu quadro de pessoal e

conserve a condição de participante, conforme previsto na Seção XVII. Para efeito

deste Regulamento poderá ser designado também de Participante

Autopatrocinado ou Autopatrocinado. 

Ajuste de nomenclatura, da numeração e a palavra AUTOPATROCINADO. 
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1.13.04. PARTICIPANTE EM BPD: 

Todo participante, que não tenha a condição de assistido do PLANO, não seja mais

empregado do Patrocinador e não tenha optado por ser Participante

Autopatrocinador, mas sim pelo Benefício Proporcional Diferido (BPD). 

1.13.01.03. PARTICIPANTE NÃO ASSISTIDO EM BPD: 

Será considerado participante em Benefício Proporcional Diferido (BPD) aquele

que não tenha a condição de assistido do PLANO, não seja mais empregado do

Patrocinador e não tenha optado por ser Participante não assistido

Autopatrocinado. Não havendo opção pelo participante, por nenhum dos

institutos, conforme Seção XVI, poderá, ainda, obter a condição de BPD de forma

presumida, nos termos do subitem 34.02. 

Ajuste da nomenclatura, da numeração e adaptação ao subitem 34.02 que 

prevê a presunção do BPD.

1.13.02. PARTICIPANTE ASSISTIDO: 

Todo participante que estiver em gozo de benefício de prestação continuada pelo

PLANO.

1.13.02. PARTICIPANTE ASSISTIDO (APOSENTADO): 

Todo participante que estiver em gozo de benefício de prestação continuada pelo 

PLANO. Ajuste da nomenclatura. 

1.15. PENSÃO: 

Prestação mensal pecuniária concedida de acordo com a legislação da Previdência

Social aos dependentes beneficiários dos seus segurados falecidos. 

1.15. PENSÃO: 

Prestação mensal pecuniária concedida de acordo com a legislação da Previdência

Social aos dependentes beneficiários dos seus segurados falecidos, observando o

disposto nos subitens 1.07.01 e 1.07.02.

Ajuste do Regulamento - manteremos as pensões de forma vitalícia, 

desatrelando da  Lei 13.135/2015.

1.23. UNIDADE MÍNIMA DE BENEFÍCIO (UMB) DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO

PLANO BD Nº 02-A: 

Observado o disposto no subitem 17.02, corresponde ao menor valor mensal, que

poderá assumir qualquer suplementação de aposentadoria e pensão concedida

pelo PLANO BD nº 02-A, correspondendo a R$ 60,00 em dezembro de 1994, sendo

reajustado nas mesmas épocas e proporções dos reajustes de salários do

Patrocinador, o que, já reajustado para maio de 2004 corresponde a R$ 113,37.

1.23. UNIDADE MÍNIMA DE BENEFÍCIO (UMB) DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO

PLANO BD Nº 02-A: 

Observado o disposto no subitem 17.02, corresponde ao menor valor mensal, que

poderá assumir qualquer suplementação de aposentadoria e pensão concedida

pelo PLANO BD nº 02-A, correspondendo a R$ 60,00 em dezembro de 1994, sendo

reajustado nas mesmas épocas e proporções dos reajustes de salários do

Patrocinador., o que, já reajustado para maio de 2004 corresponde a R$ 113,37. 

Retirado o valor referido à 2004, em razão dos reajustes anuais (data-base 

do ACT da Patrocinadora). 

6. O participante, ao passar a receber qualquer benefício de prestação continuada

do PLANO BD nº 02-A, passará a ser denominado de assistido, na condição de

participante assistido.

6. O participante, ao passar a receber qualquer benefício de prestação continuada

do PLANO BD nº 02-A, passará a ser denominado de participante assistido., na

condição de participante assistido. Ajuste (texto anterior redundante)

7. Perderá a condição de participante aquele que, não sendo assistido, deixe de

recolher ao PLANO BD nº 02-A, por 3 (três) meses consecutivos, qualquer

contribuição mensal devida a esse Plano, sendo excluído do quadro de

participante caso não se pronuncie no prazo de 30 (trinta) dias contados da

comunicação que nesse sentido for feita pela CompesaPrev, exceto no caso dele

ter preenchido as condições para requerer benefício pleno de prestação

continuada pelo PLANO BD nº 02-A, inclusive sob a forma antecipada, ou no caso

dele atender aos requisitos para ser enquadrado como participante em BPD

(Benefício Proporcional Diferido). 

7. Perderá a condição de participante aquele que, não sendo assistido, deixe de

recolher ao PLANO BD nº 02-A, por 3 (três) meses consecutivos, qualquer

contribuição mensal devida a esse Plano, sendo excluído do quadro de participante

caso não se pronuncie no prazo de 30 (trinta) dias contados da comunicação que

nesse sentido for feita pela CompesaPrev, exceto no caso dele ter se desligado da

Patrocinadora e ter preenchido as condições para requerer benefício pleno de

prestação continuada pelo PLANO BD nº 02-A, inclusive sob a forma antecipada, ou

no caso dele atender aos requisitos para ser enquadrado como participante em

Benefício Proporcional Diferido  (BPD). 

Evitar entendimento dúvbio de que qualquer pessoa que esteja elegível a 

um benefício pleno (estando vinculado ao Patrocinador)  não deverá mais 

contribuir para o Plano. 
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12.02. A realização da inclusão de novos dependentes-beneficiários estará

também sujeita ao pagamento ou regularização da joia atuarial (por inscrição de

novos dependentes beneficiários) sempre que seja necessário ao equilíbrio

atuarial do PLANO BD nº 02-A.

12.02. A realização da inclusão de novos dependentes-beneficiários estará também

sujeita ao pagamento ou regularização da joia atuarial (por inscrição de novos

dependentes beneficiários), conforme subitens 1.11 e 48.01 deste Regulamento.

sempre que seja necessário ao equilíbrio atuarial do PLANO BD nº 02-A.
Ajuste ao subitem 1.11 deste Regulamento. 

13.08. Ocorrendo a perda do vínculo empregatício com o patrocinador, observada

a legislação aplicável, é assegurado ao participante que não estiver em gozo de

benefício pelo plano bd n.º. 02-a, o direito por optar por uma das seguintes

situações na forma estabelecida neste regulamento, em especial nas seções xvi,

xvii, xviii, xix e xx

I - Tornar-se um Participante Autopatrocinador;

II - Tornar-se um Participante em BPD (Benefício Proporcional Diferido);

III - Deixar de ser participante em razão de optar por realizar Resgate de

Contribuição;

IV - Deixar de ser participante em razão de optar por realizar a Portabilidade.

13.08. Ocorrendo a perda do vínculo empregatício com o patrocinador, observada

a legislação aplicável, é assegurado ao participante que não estiver em gozo de

benefício pelo PLANO BD N.º. 02-A, o direito por optar por uma das seguintes

situações na forma estabelecida neste regulamento, em especial nas seções XVI, 

XVII, XVIII, XIX e XX:

I - Tornar-se um Participante Autopatrocinador;

II - Tornar-se um Participante em BPD (Benefício Proporcional Diferido);

III - Deixar de ser participante em razão de optar por realizar Resgate de

Contribuição;

IV - Deixar de ser participante em razão de optar por realizar a Portabilidade.

Ajuste de texto. 

14.01. Para os participantes que estejam em serviço regular e efetivo no

Patrocinador, o Salário Real de Contribuição será composto, exclusivamente, pelo

Salário Base, incluindo, no caso dos engenheiros e dos motoristas, os valores

pagos como complementos a esse salário base, acrescido do anuênio, da

gratificação incorporada (incluindo o que for pago na forma de parcela autônoma

em decorrência de autorização do empregado) e da Hora Extra incorporada. 

14.01. Para os participantes não assistidos que estejam em serviço regular e efetivo

no Patrocinador, o Salário Real de Contribuição será composto, exclusivamente,

pelo Salário Base, incluindo, no caso dos engenheiros e dos motoristas, os valores

pagos como complementos a esse salário base, acrescido de Anuênio, da

Gratificação Incorporada (incluindo o que for pago na forma de parcela autônoma,

em decorrência da autorização do empregador), da Hora Extra Incorporada, bem

como os valores pagos a título de complemento das verbas já existentes, que

façam parte do Salário Real de Contribuição de qualquer cargo.  

Alteração imposta por mudança no plano de cargos e salários da 

Patrocinadora. 

HAVIA SIDO SUPRIMIDO:

14.01.01. Em caso de perda parcial de parcela da remuneração que integra o

Salário Real de Contribuição, o participante poderá requerer continuar

contribuindo sobre a mesma, enquanto perdurar essa perda, sendo aplicadas, por

analogia, as mesmas obrigações contributivas estabelecidas neste Regulamento

para o caso de autopatrocínio, sobre a referida perda parcial da remuneração,

devendo ser apresentado requerimento no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

data em que se registrou tal perda.

14.01.01. Em caso de perda parcial de parcela da remuneração que integra o

Salário Real de Contribuição, o participante poderá requerer continuar

contribuindo sobre a mesma, enquanto perdurar essa perda, sendo aplicadas, por 

analogia, as mesmas obrigações contributivas estabelecidas neste Regulamento

para o caso de autopatrocínio, como estabelecido no subitem 35.02, sobre a

referida perda parcial da remuneração, devendo ser apresentado requerimento

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que se registrou tal perda.

14.01.02. A inclusão no Salário Real de Contribuição de uma nova verba ou a

criação de um complemento, a partir do desdobramento de uma verba já

existente, deve ser avaliada pelo atuário do Plano, através de parecer de

viabilidade, considerando-se o impacto atuarial. 

O subitem 14.01.01 foi suprimido em um dos envios de alteração à 

PREVIC. Para que cada nova alteração da Patrocinadora não gere uma 

alteração regulamentar (desdobramento de verba já existente) fizemos a 

inclusão desse subitem 14.01.02. 
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14.02. Para aquele que venha a ser preso ou recluso ou que tenha entrado em

gozo de licença sem ônus para o patrocinador ou que tenha se desvinculado do

seu quadro de pessoal e conservado a condição de participante autopatrocínio, o

Salário Real de Contribuição corresponderá exclusivamente à soma das parcelas

salariais referidas no subitem 14.01., incluídas no último Salário Real de

Contribuição.

14.02. Para aquele que venha a ser preso ou recluso ou que tenha entrado em

gozo de licença sem ônus para o patrocinador ou que tenha se desvinculado do

seu quadro de pessoal e conservado a condição de participante autopatrocínio  não 

assistido autopatrocinado, o Salário Real de Contribuição corresponderá

exclusivamente à soma das parcelas salariais referidas no subitem 14.01., incluídas

no último Salário Real de Contribuição.

Ajuste de texto. 

HAVIA SIDO SUPRIMIDO:

14.02.01. O Salário Real de Contribuição, calculado nos termos do subitem 14.02.,

será reajustado nas mesmas condições estipuladas nos subitens 42.03 e 42.04

deste Regulamento para reajustar o Salário Real de Benefício.

14.02.01. O Salário Real de Contribuição, calculado nos termos do subitem 14.02.,

será reajustado nas mesmas condições estipuladas nos subitens 42.03 e 42.04

deste Regulamento para reajustar o Salário Real de Benefício.
Subitem 14.02.01 foi suprimido em um dos envios à PREVIC. Precisa voltar 

ao regulamento. 

15.03. Para aquele que, ao se aposentar, esteja em gozo de licença sem ônus para

o Patrocinador ou esteja desvinculado do seu quadro de pessoal e conserve a

condição de participante, o Salário Real de Benefício será obtido, tomando-se por

base o valor do Salário Real de Contribuição, conforme definido no subitem 14.02

e de acordo com os termos e condições do item 15 e do subitem 15.01.     

15.03. Para aquele que, ao se aposentar, esteja em gozo de licença sem ônus para

o Patrocinador ou esteja desvinculado do seu quadro de pessoal e conserve a

condição de participante, o Salário Real de Benefício será obtido, tomando-se por

base o valor do Salário Real de Contribuição, conforme definido no subitem 14.02 1 

e de acordo com os termos e condições do item 15 e do subitem 15.01.     
Ajuste ao subitem 14.01 onde consta a definição do Salário Real de 

Contribuição.

17.02. Fica assegurado que o valor mensal da suplementação de aposentadoria e

pensão não será inferior à Unidade Mínima de Benefícios (U.M.B.), cujo valor está

definido no subitem 1.23 deste Regulamento, bem como, levando em conta a

suplementação de Abono Anual, não poderá ser inferior ao valor atuarialmente

equivalente ao montante das contribuições vertidas pelo participante, inclusive as

realizadas em substituição ao Patrocinador, devidamente atualizadas pelo mesmo

índice de atualização monetária utilizado pelas Cadernetas de Poupança, sem

juros, e devidamente deduzidas das parcelas contributivas destinadas à cobertura

dos Benefícios de Riscos e ao Custeio Administrativo.

17.02. Fica assegurado que o valor mensal da suplementação de aposentadoria e

pensão não será inferior à Unidade Mínima de Benefícios (U.M.B.), cujo valor está

definido no subitem 1.23 deste Regulamento, bem como, levando em conta a

suplementação de Abono Anual, não poderá ser inferior ao valor atuarialmente

equivalente ao montante das contribuições vertidas pelo participante, inclusive as

realizadas em substituição ao Patrocinador, devidamente atualizadas pelo mesmo

índice de atualização monetária utilizado pelas Cadernetas de Poupança, até o mês

anterior da vigência dessa alteração regulamentar, sem juros e, a partir de então,

pelo INPC do IBGE, aplicado com 1 (um) mês de defasagem, e devidamente

deduzidas das parcelas contributivas destinadas à cobertura dos Benefícios de

Riscos e ao Custeio Administrativo.

Histórico da TR muito inferior ao INPC.

23.01. A proporcionalidade mencionada no item 23 não poderá ser inferior a 15/20

(quinze vinte avos) quantos forem os anos completos de contribuição ao Plano BD

nº 02-A, tendo em vista que o tempo mínimo de contribuição para recebimento de

benefícios não pode ser inferior a 180 meses (15 anos), observando o item 20

deste Regulamento. 

Evidenciar o tempo mínimo de contribuição para recebimento de 

benefício.
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26. A suplementação de aposentadoria por idade, calculada nos termos do item

25 e do subitem 25.01., será proporcional a tantos 1/20 (um vinte avos) quantos

forem os anos completos de contribuição para o PLANO BD nº 02-A, contados

desde a última inscrição como participante deste Plano, até o máximo de 20/20

(vinte, vinte avos), para os que venham a se tornar participantes a partir da

vigência deste item do Regulamento, observado o disposto no item 48 deste

Regulamento. 

26. A suplementação de aposentadoria por idade, calculada nos termos do item 25

e do subitem 25.01., será proporcional a tantos 1/20 (um vinte avos) quantos

forem os anos completos de contribuição para o PLANO BD nº 02-A, contados

desde a última inscrição como participante deste Plano, até o máximo de 20/20

(vinte, vinte avos), para os que venham a se tornar participantes a partir da

vigência deste item do Regulamento, observado o disposto no item 48 e subitem 

23.01 deste Regulamento. 

Referência ao subitem 23.01. 

27.02. Será concedida suplementação de aposentadoria especial ao participante

com idade inferior a 53 (cinquenta e três), 51 (cinquenta e um) e 49 (quarenta e

nove) anos, conforme o tempo exigido pela Previdência Social tenha sido 25 (vinte

e cinco), 20 (vinte) e 15 (quinze) anos, até a antecipação máxima de 5 anos desde

que o mesmo integralize, o Fundo de Cobertura correspondente aos encargos

Adicionais decorrentes da antecipação ou, por opção expressa do participante,

seja reduzido o valor dessa suplementação pela aplicação do fator redutor

determinado pelo princípio de equivalência atuarial, o qual incidirá inclusive sobre

a Unidade Mínima de Benefícios (U.M.B.) definida no subitem 1.23 deste

Regulamento, sendo esse fator redutor obtido com base numa taxa real de juros,

não inferior à utilizada na avaliação atuarial, correspondente a expectativa de

rentabilidade real que o PLANO BD nº 02-A venha a ter em relação ao período de

antecipação em questão.

27.02. Será concedida suplementação de aposentadoria especial ao participante

com idade inferior a 53 (cinquenta e três), 51 (cinquenta e um) e 49 (quarenta e

nove) anos, conforme o tempo exigido pela Previdência Social tenha sido 25 (vinte

e cinco), 20 (vinte) e 15 (quinze) anos, até a antecipação máxima de 5 anos,

observando-se o disposto no item 60 e subitem 60.01, desde que o mesmo

integralize, o Fundo de Cobertura correspondente aos encargos Adicionais

decorrentes da antecipação ou, por opção expressa do participante, seja reduzido

o valor dessa suplementação pela aplicação do fator redutor determinado pelo

princípio de equivalência atuarial, o qual incidirá inclusive sobre a Unidade Mínima

de Benefícios (U.M.B.) definida no subitem 1.23 deste Regulamento, sendo esse

fator redutor obtido com base numa taxa real de juros, não inferior à utilizada na

avaliação atuarial, correspondente a expectativa de rentabilidade real que o

PLANO BD nº 02-A venha a ter em relação ao período de antecipação em questão.

Adequação ao subitem 60.01, após determinação da PREVIC. 

28. A suplementação de aposentadoria especial cons 28. istirá numa renda mensal

igual a tantos 1/20 (um vinte avos) da diferença positiva entre o Salário Real de

Benefício e o valor do Menor Valor Teto de Cálculo do Benefício Suplementar,

apurada na data de concessão da suplementação de aposentadoria, quantos

forem os anos completos e ininterruptos de contribuição para o PLANO BD nº 02-

A contados desde a data da última inscrição como participante deste Plano, até o

máximo de 20/20 (vinte vinte avos), observado o disposto na Seção XXI deste

Regulamento. 

28. A suplementação de aposentadoria especial consistirá numa renda mensal

igual a tantos 1/20 (um vinte avos) da diferença positiva entre o Salário Real de

Benefício e o valor do Menor Valor Teto de Cálculo do Benefício Suplementar,

apurada na data de concessão da suplementação de aposentadoria, quantos forem

os anos completos e ininterruptos de contribuição para o PLANO BD nº 02-A

contados desde a data da última inscrição como participante deste Plano, até o

máximo de 20/20 (vinte vinte avos), observado o disposto na Seção XXI deste

Regulamento e subitem 23.01

Referência ao subitem 23.01. 

28.01. A suplementação de aposentadoria especial, prevista no item 28, não

poderá ser inferior a tantos 1/20 (um vinte avos) de 20% (vinte por cento) do

Salário Real de Benefício quantos forem os anos completos e ininterruptos de

contribuição ao PLANO BD nº 02-A, contados desde a data da última inscrição

como participante deste Plano, até o máximo de 20/20 (vinte vinte avos),

observado o disposto na Seção XXI deste Regulamento.

28.01. A suplementação de aposentadoria especial, prevista no item 28, não

poderá ser inferior a tantos 1/20 (um vinte avos) de 20% (vinte por cento) do

Salário Real de Benefício quantos forem os anos completos e ininterruptos de

contribuição ao PLANO BD nº 02-A, contados desde a data da última inscrição

como participante deste Plano, até o máximo de 20/20 (vinte vinte avos),

observado o disposto na Seção XXI deste Regulamento e subitens 17.02 e 23.01
Referência aos subitens 17.02 e 23.01. 
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29.02. Aplicam-se às cotas das suplementações de pensão, as mesmas regras de

extinção e distribuição das cotas das pensões concedidas pela Previdência Social

quando esta adotava idêntico critério de cotas, não se admitindo a reversão das

cotas individuais quando da extinção do direito, para os dependentes

beneficiários remanescentes. 

29.02. Aplicam-se Não se aplicam às cotas das suplementações de pensão, as

mesmas regras de extinção e distribuição das cotas das pensões concedidas pela

Previdência Social, devendo ser observado o item 29 deste regulamento não se

admitindo a reversão de cotas individuais quando da extinção do direito, para os

dependentes-beneficiários remanescentes e quando esta adotava idêntico critério

de cotas, observado, no caso do dependente-beneficiário corresponder ao cônjuge

ou companheiro(a), deve-se aplicar o disposto no subitem 1.07.01.

Adaptação ao subitem 1.07.01.

29.04. Qualquer inscrição ou habilitação posterior à concessão da suplementação

de pensão, que implique na inclusão de novos dependentes-beneficiários, só

produzirá efeito a partir da data de sua realização e estará sujeita ao pagamento

ou à regularização da joia atuarial (de inclusão de novos dependentes-

beneficiários) prevista neste Regulamento, sempre que essa inclusão ocorra após

decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data do óbito do participante e

desde que seja necessária ao equilíbrio atuarial do PLANO BD nº 02-A.

29.04. Qualquer inscrição ou habilitação posterior à concessão da suplementação

de pensão, que implique na inclusão de novos dependentes-beneficiários, só

produzirá efeito a partir da data de sua realização do requerimento e estará sujeita

ao pagamento ou à regularização da joia atuarial (de inclusão de novos

dependentes-beneficiários) prevista neste Regulamento, observando-se os

subitens 1.11 e 48.01. sempre que essa inclusão ocorra após decorrido o prazo de

12 (doze) meses a contar da data do óbito do participante ou da aposentadoria

deste – o que ocorrer primeiro. e desde que seja necessária ao equilíbrio atuarial

do PLANO BD nº 02-A.

Adequação do texto aos subitens 1.11 e 48.01- estava divergente. 

30. A suplementação de abono anual será paga ao participante ou ao(s)

dependente(s) beneficiário(s) na mesma época em que for pago o abono anual

pela Previdência Social. 

30. A suplementação de abono anual será paga ao participante assistido 

(aposentado e pensionista) ou ao(s) dependente(s) beneficiário(s) até dezembro de 

cada ano, devendo o mês de pagamento desse abono anual estar em

conformidade com as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial do PLANO,

observando-se o subitem 1.01. na mesma época em que for pago o abono anual

pela Previdência Social. 

Ajuste do regulamento à recomendação do Atuário do Plano.

32. A todo aquele que perder o vínculo empregatício com o Patrocinador, antes de

receber qualquer tipo de suplementação de benefício do PLANO BD nº 02-A,

inclusive sob a forma antecipada, e não se enquadrar na condição de participante

em autopatrocínio ou de participante em BPD (Benefício Proporcional Diferido)

fica assegurado o resgate das contribuições (inclusive joia) por ele efetuadas, sem

juros, mas devidamente atualizadas pelo mesmo índice de atualização monetária

utilizado pelas Cadernetas de Poupança, descontadas as parcelas dessas

contribuições destinadas ao custeio dos Benefícios de Riscos e ao custeio

administrativo.

32. A todo aquele que perder o vínculo empregatício com o Patrocinador, antes de

receber qualquer tipo de suplementação de benefício do PLANO BD nº 02-A,

inclusive sob a forma antecipada, e não se enquadrar na condição de participante

em autopatrocínio ou de participante em Benefício Proporcional Diferido (BPD)

fica assegurado o resgate das contribuições (inclusive joia) por ele efetuadas, sem 

juros, mas devidamente atualizadas pelo mesmo índice de atualização monetária

utilizado pelas Cadernetas de Poupança, sem juros, até o mês anterior ao da

vigência dessa alteração regulamentar e, a partir de então, pelo INPC do IBGE,

aplicado com 1 (um) mês de defasagem, descontadas as parcelas dessas

contribuições destinadas ao custeio dos Benefícios de Riscos e ao custeio

administrativo. 

Histórico da TR muito inferior ao INPC.
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33. O Resgate de que trata o item 32 e seus respectivos subitens será feito de uma

só vez ou, a critério do participante, em até 12 (doze) parcelas mensais iguais e

sucessivas, devidamente acrescidas de encargos financeiros rigorosamente

idênticos às rentabilidades oferecidas pelas Cadernetas de Poupança, inclusive

juros, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o requerimento. Tal Resgate

implica na desobrigação do PLANO BD nº 02-A ao pagamento de qualquer um dos

benefícios previdenciários nele previsto em relação ao participante e respectivos

dependentes-beneficiários.

33. O Resgate de que trata o item 32 e seus respectivos subitens será feito de uma

só vez ou, a critério do participante, em até 12 (doze) parcelas mensais iguais e

sucessivas, devidamente acrescidas de encargos financeiros rigorosamente

idênticos às rentabilidades oferecidas pelas Cadernetas de Poupança, inclusive

juros, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o requerimento, até o mês

anterior ao da vigência dessa alteração regulamentar e, a patir de então, pelo INPC

do IBGE, aplicado com 1 (um) mês de defasagem. Tal Resgate implica na

desobrigação do PLANO BD nº 02-A ao pagamento de qualquer um dos benefícios

previdenciários nele previsto em relação ao participante e respectivos

dependentes-beneficiários.

Histórico da TR muito inferior ao INPC.

34. O participante que tiver rescindido seu vínculo empregatício com o

Patrocinador receberá, dentro do prazo legal máximo, contado da data que a

CompesaPrev tiver recebido a comunicação da cessação desse vínculo ou da data

do recebimento do requerimento protocolado pelo participante solicitando as

correspondentes informações, um extrato contendo o estabelecido na legislação

aplicável para que ele possa optar pelo Autopatrocínio, pelo Benefício

Proporcional Diferido (BPD), pelo Resgate ou pela Portabilidade, observadas as

carências, a legislação aplicável e o disposto neste

34. O participante que tiver rescindido seu vínculo empregatício com o

Patrocinador receberá, dentro do prazo legal máximo, contado da data que a

CompesaPrev tiver recebido a comunicação da cessação desse vínculo ou da data

do recebimento do requerimento protocolado pelo participante solicitando as

correspondentes informações, um extrato contendo o estabelecido na legislação

aplicável para que ele possa optar pelo Autopatrocínio, pelo Benefício

Proporcional Diferido (BPD), pelo Resgate ou pela Portabilidade, observadas as

carências, a legislação aplicável e o disposto neste Regulamento.

Foi suprimida a palavra “regulamento” na última versão do regulamento 

aprovada pela PREVIC.

34.02. Caso o participante não formalize sua opção no prazo referido no subitem

34.01, estará se manifestando pelo Benefício Proporcional Diferido (BPD) com

cobertura relativa a Benefícios de Risco, desde que atenda a carência exigida para

requerê-lo, ou optando pelo Resgate, se não atender tal carência.

34.02. Caso o participante não formalize sua opção no prazo referido no subitem

34.01, estará se manifestando pelo será presumido Benefício Proporcional Diferido

(BPD), com cobertura relativa a Benefícios de Risco, desde que atenda a carência

exigida para requerê-lo, ou optando pelo Resgate, se não atender tal carência. de 

36 (trinta e seis) meses de contribuição para o plano. Não atendendo a carência

exigida neste Regulamento, apenas poderá optar pelo instituto do Resgate. 
Deixar mais clara a presunção do instituo BPD.

35. O Autopatrocínio observará o estabelecido no âmbito do Regulamento do

PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev para o caso do participante que tendo

rescindido seu vínculo empregatício

com o Patrocinador, requeira tempestivamente, o seu enquadramento na

condição relativa ao Autopatrocínio, assumindo também todas as contribuições de

responsabilidade do Patrocinador. 

Seguir:

35. O Autopatrocínio observará o estabelecido no âmbito do Regulamento do

PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev para o caso do participante que tendo

rescindido seu vínculo empregatício com o Patrocinador, requeira

tempestivamente, o seu enquadramento na condição relativa ao Autopatrocínio,

assumindo também todas as contribuições de responsabilidade do Patrocinador, 

observado o disposto nos subitens 35.01 e 35.02.

Seguir

Ajuste de Texto 
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36. O Benefício Proporcional Diferido (BPD) é uma das opções que poderá ser feita

pelo participante não assistido pelo Plano que, tendo rescindido seu vínculo

empregatício com o Patrocinador, atenda a carência de 36 (trinta e seis) meses de

vinculação ao PLANO BD nº 02- A da CompesaPrev observado o disposto nos

subitens a seguir.

36. O Benefício Proporcional Diferido (BPD) é uma das opções que poderá ser feita

pelo participante não assistido pelo Plano que, tendo rescindido seu vínculo

empregatício com o Patrocinador, atenda a carência de 36 (trinta e seis) meses

vinculação de contribuição ao PLANO BD nº 02- A da CompesaPrev observado o

disposto nos subitens a seguir. Não são "meses de vinculação" apenas, mas sim "de contribuição".

38.03

b) Ao falecer, seus beneficiários com direito ao benefício de pensão por morte no

PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev e que constem de carta de concessão de

pensão por morte da Previdência Social ou, na inexistência destes, mediante

alvará judicial, pessoa(s) designada(s) pelo participante ou, na falta dessa

designação, os herdeiros legais, farão jus a receber os saldos existentes nessas

contas individuais de uma só vez, à título de Pecúlio Resgate por Morte do

Participante.

38.03

b) Ao falecer, seus beneficiários com direito ao benefício de pensão por morte no

PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev e que constem na carta de concessão de

pensão por morte da Previdência Social ou, na inexistência destes, mediante alvará

judicial, pessoa(s) designada(s) pelo participante ou, na falta dessa designação, o

na falta dos herdeiros legais, farão jus a receber os saldos existentes nessas contas

individuais de uma só vez, à título de Pecúlio Resgate por Morte do Participante.

Ajustar para que as pessoas designadas não tenham prioridade diante dos 

herdeiros necessários. 

39. Tendo rescindido seu vínculo empregatício com o Patrocinador, o participante

não assistido, que contar com 36 (trinta e seis) ou mais meses de vinculação ao

PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev, poderá requerer a transferência do seu

direito acumulado nesse Plano para outro plano de benefícios de caráter

previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade

seguradora autorizada a operar planos dessa natureza.

39. Tendo rescindido seu vínculo empregatício com o Patrocinador, o participante

não assistido, que contar com 36 (trinta e seis) ou mais meses de vinculação 

contribuição ao PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev, poderá requerer a

transferência do seu direito acumulado nesse Plano para outro plano de benefícios

de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou

sociedade seguradora autorizada a operar planos dessa natureza.

Não é tempo de vinculação, mas sim tempo de contribuição. 

39.03. A portabilidade será exercida mediante emissão de Termo de Portabilidade

pela entidade que opera o PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev, contendo as

informações exigidas pela legislação aplicável, o qual será por ela encaminhado à

entidade que opera o plano de benefício que irá receber o recurso portado, no

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que o participante

protocolar o seu Termo de Opção.

39.03. A portabilidade será exercida mediante emissão de Termo de Portabilidade

pela entidade que opera o PLANO BD nº 02-A da CompesaPrev, contendo as

informações exigidas pela legislação aplicável, o qual será por ela encaminhado à

entidade receptora que opera o plano de benefício que irá receber o recurso

portado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que o

participante protocolar o seu Termo de Opção. dentro do prazo previsto na

legislação vigente ao tempo da opção pelo instituto da portabilidade. 

Ajuste do texto diante das alterações das normas existentes sobre o tema.

41.01. As importâncias não recebidas em vida pelo participante, referentes a

benefícios vencidos e não prescritos, serão pagos aos dependentes beneficiários e,

na falta destes, aos herdeiros legais depois de descontados eventuais créditos

contributivos ou suplementações a maior indevidamente recebidas em relação a

este PLANO.

41.01. As importâncias não recebidas em vida pelo participante assistido, 

referentes a benefícios vencidos e não prescritos, serão pagos aos dependentes

beneficiários previamente declarados pelo participante na CompesaPrev e

reconhecidos pelo INSS e, na falta destes, aos herdeiros legais, ainda que não

declarados, desde que por determinação judicial, depois de descontados

eventuais créditos contributivos ou suplementações a maior indevidamente

recebidas em relação a este deste PLANO.

 Ajuste em relação à definição de dependentes-

beneficiários/determinação judicial para recebimento de crédito em favor 

dos herdeiros legais não declarados. 

41.02. As importâncias não recebidas em vida pelos dependentes beneficiários,

referentes a benefícios vencidos e não prescritos, serão pagos aos herdeiros legais, 

depois de descontados eventuais créditos em favor do PLANO BD nº 02-A.

41.02. As importâncias não recebidas em vida pelos dependentes-beneficiários,

referentes a benefícios vencidos e não prescritos, serão pagos aos herdeiros legais,

desde que por determinação judicial, depois de descontados eventuais créditos em

favor do PLANO BD nº 02-A.

Determinação judicial para recebimento de crédito em favor dos 

herdeiros legais.
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42.03.01. Consideram-se ganhos reais, os reajustes salariais coletivos acumulados,

concedidos pelo Patrocinador, que, desde o último reajuste coletivo anual

anterior ao mês do início do recebimento da suplementação do PLANO BD nº 02-

A, ultrapassar o indexador atuarial deste plano que é o INPC do IBGE. 

42.03.01. Consideram-se ganhos reais, os reajustes salariais coletivos acumulados,

concedidos pelo Patrocinador, que, desde o último reajuste coletivo anual anterior

ao mês do início do recebimento da suplementação do PLANO BD nº 02-A,

ultrapassar o indexador atuarial deste plano, que é o INPC do IBGE, aplicado com

um mês de defasagem. 

Ajuste de texto, para dar mais clareza à forma de aplicação do indexador. 

44.02. Os participantes assistidos do PLANO BD nº 02-A contribuirão com as

mesmas taxas dos participantes não assistidos calculadas sobre as suplementações

que estejam recebendo, em conformidade com o subitem 14.04.

44.02. Os participantes assistidos (aposentados) do PLANO BD nº 02-A contribuirão

com as mesmas taxas dos participantes não assistidos calculadas sobre as

suplementações que estejam recebendo, em conformidade com o subitem 14.04 e

os itens 44 e 60.
Adequação ao regulamento.

48. O participante, inscrito na vigência deste Regulamento, que não queira ter sua

suplementação de aposentadoria, por tempo de serviço/contribuição ou idade,

proporcional a tantos 1/20 (um vinte avos) quantos forem os anos completos de

contribuição ao PLANO BD nº 02-A, contados desde a data da última inscrição

como participante dessa Fundação, até o máximo de 20/20 (vinte vinte avos), terá

de pagar uma contribuição adicional, denominada "joia atuarial (de inscrição de

participante)”, determinada atuarialmente em função da idade, da remuneração e

do tempo anterior de atividade abrangida ou reconhecida pela Previdência Social.

48. O participante não asssistido, inscrito na vigência deste Regulamento, que não

queira ter sua suplementação de aposentadoria, por tempo de

serviço/contribuição ou idade, proporcional a tantos 1/20 (um vinte avos) quantos

forem os anos completos de contribuição ao PLANO BD nº 02-A, contados desde a

data da última inscrição como participante dessa Fundação, até o máximo de

20/20 (vinte vinte avos), terá de pagar uma contribuição adicional, denominada

"joia atuarial (de inscrição de participante)”, determinada atuarialmente em

função da idade, da remuneração e do tempo anterior de atividade abrangida ou

reconhecida pela Previdência Social, observando-se o subitem 23.01.

Trecho excluído para não gerar um entendimento errôneo por parte dos 

participantes. 

48.01. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da aprovação das alterações

regulamentares destinadas a adaptar o presente Regulamento às Leis

Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, inseridas nas Seções XVI, XVII, XVIII,

XIX e XX da Regulamentação do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional

Diferido (BPD), do Resgate e da Portabilidade, a inclusão de novos dependentes-

beneficiários após terem decorridos 12 (doze) meses a contar da entrada do

participante em gozo de suplementação de aposentadoria ou do seu falecimento

estará sujeita ao pagamento ou à regularização da “joia atuarial (por inscrição de

novos dependentes-beneficiários)”.

48.01. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da aprovação das alterações

regulamentares destinadas a adaptar o presente Regulamento às Leis

Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, inseridas nas Seções XVI, XVII, XVIII,

XIX e XX, que tratam da Regulamentação do Autopatrocínio, do Benefício

Proporcional Diferido (BPD), do Resgate e da Portabilidade, respectivamente, a

inclusão de novos dependentes-beneficiários, após terem decorridos 12 (doze)

meses da concessão de suplementação de aposentadoria ou do falecimento do

participante, considerando o que ocorrer primeiro, a contar da entrada do

participante em gozo de suplementação de aposentadoria ou do seu falecimento

estará sujeita ao pagamento ou à regularização da “joia atuarial (por inscrição de

novos dependentes-beneficiários)”, conforme disposto no subitem 1.11 deste

Regulamento.

Adequar ao subitem 1.11, pois estava “defasado”.
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53. Com base nas contribuições recebidas e de suas aplicações financeiras, a

CompesaPrev constituirá um fundo de garantia dos compromissos assumidos no

PLANO BD nº 02-A em relação aos participantes e respectivos dependentes

beneficiários, destinado a dar cobertura, pelo menos, às reservas atuariais exigidas

pela legislação em vigor.

53. Com base nas contribuições recebidas e de suas aplicações financeiras, a

CompesaPrev constituirá um fundo de garantia dos compromissos assumidos no

PLANO BD nº 02-A em relação aos participantes e respectivos dependentes

beneficiários, destinado a dar cobertura pelo menos às reservas atuariais exigidas

pela legislação em vigor.

Ajuste de texto. 

60.01. A partir da vigência desta alteração regulamentar, o custeio das

aposentadorias em questão será integrado ao custeio normal do Plano. De tal

forma, os participantes Não Assistidos, paritariamente com a Patrocinadora,

passarão a custear, de forma solidária, a referida antecipação de suplementação.

Por decorrência, os percentuais contributivos de a%, b%, c% e d% aplicáveis aos

participantes Não Assistidos passarão a ser distintos dos aplicáveis aos

Participantes Assistidos.

60.01. A partir da vigência desta alteração regulamentar, o custeio das

aposentadorias em questão será integrado ao custeio normal do Plano. De tal

forma, os participantes Não Assistidos, paritariamente com a Patrocinadora,

passarão a custear, de forma solidária, a referida antecipação de suplementação.

Por decorrência, os percentuais contributivos de a%, b%, c% e d% aplicáveis aos

participantes Não Assistidos passarão a ser distintos dos aplicáveis aos

Participantes Assistidos, observando o disposto no item 44.

Ajuste ao item 44.

Recife, 15 de setembro de 2017

José Fernando da Porciúncula

Diretor Presidente
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