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REGULAMENTO DO PLANO DE
BENEFÍCIOS DA FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL
(PREVCOM-BrC) “PLANO GOIÁS SEGURO”
CAPÍTULO I
DO PLANO DE BENEFÍCIOS GOIÁS SEGURO
Art. 1º. O Plano de Benefícios dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás, denominado
GOIÁS SEGURO, estruturado na modalidade
de contribuição definida e administrado pela
Fundação de Previdência Complementar do
Brasil Central (PREVCOM-BrC), reger-se-á pelo
disposto no presente Regulamento.
§ 1º O Plano GOIÁS SEGURO é destinado aos
servidores públicos titulares de cargos efetivos
do Estado e dos Municípios de Goiás, de suas
autarquias e fundações de direito público,
inclusive aos membros do Poder Judiciário,
do Poder Legislativo, do Ministério Público,
dos Tribunais de Contas e da Defensoria
Pública-Geral do Estado e seus respectivos
beneficiários.
§ 2º Entende-se por plano estruturado na
modalidade de contribuição definida aquele
cujos benefícios programados tem seu valor
permanentemente ajustado ao saldo da conta
individual do Participante, inclusive na fase de
percepção de benefícios.
§ 3º O Plano GOIÁS SEGURO deverá ser
executado de acordo com legislação aplicável
e as decisões do Conselho Deliberativo da
PREVCOM-BrC, observadas as disposições
estatutárias e do convênio de adesão firmado
com os Patrocinadores.
§ 4º Poderão aderir ao Plano GOIÁS SEGURO,
observadas as normas deste Regulamento,
outros Entes da Federação mediante Convênio
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de Adesão com a PREVCOM-BrC, autorizado
por lei estadual ou municipal e após aprovação
do Conselho Deliberativo.
Seção I
Glossário
Art. 2º Para os fins deste Regulamento, as
expressões, palavras, abreviações ou siglas a
seguir indicadas correspondem aos seguintes
significados:
I – ASSISTIDO: Participante ou Beneficiário em
gozo de benefício de prestação continuada;
II – ATUÁRIO: profissional com formação em
Ciências Atuariais e devidamente habilitado
para o exercício da respectiva atividade ou a
pessoa jurídica, sob a responsabilidade daquele
profissional, que tenha como objeto social a
execução de serviços atuariais;
III – BENEFICIÁRIO: pessoa física relacionada ao
Participante ou Assistido que, com a ocorrência
do falecimento deste, receberá o benefício de
Pensão por Morte previsto neste Regulamento,
desde que preenchidas as condições aplicáveis à
espécie;
IV - BENEFÍCIO PROGRAMADO: Benefício de
caráter previdenciário cuja concessão decorre
de eventos previsíveis estabelecidos neste
Regulamento.
V - BENEFÍCIO DE RISCO: Benefício de caráter
previdenciário cuja concessão depende da
ocorrência de eventos não previsíveis, como a
morte, a invalidez ou a sobrevivência.
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VI - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Modalidade
do Plano GOIÁS SEGURO, cujos benefícios
programados têm seu valor permanentemente
ajustado ao saldo de conta mantido em favor
do Participante, inclusive na fase de percepção
de benefícios, considerando o resultado líquido
de sua aplicação, os valores aportados e os
benefícios pagos.
VII - CONVÊNIO DE ADESÃO: instrumento pelo
qual se formaliza a condição de Patrocinador
do GOIÁS SEGURO, no qual são pactuados os
direitos e obrigações do aderente em relação ao
Plano.
VIII – ÍNDICE DO PLANO GOIÁS SEGURO: Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo.
IX - PERFIS DE INVESTIMENTOS: Ferramenta de
gestão de recursos previdenciários que permite
ao Participante optar, sob o seu inteiro risco
e sob a sua exclusiva responsabilidade, por
uma das Carteiras de Investimentos do GOIÁS
SEGURO disponibilizadas pela PREVCOM-BrC
para a aplicação dos recursos alocados nas suas
respectivas Contas Individuais.
X - PLANO ANUAL DE CUSTEIO: documento
elaborado por Atuário, aprovado pelo Conselho
Deliberativo da PREVCOM-BrC e pelo
Patrocinador, no qual é estabelecido o nível de
contribuição necessário à constituição das suas
reservas garantidoras de benefícios, fundos e
provisões, e à cobertura das demais despesas,
em conformidade com os critérios fixados
pelo órgão regulador e fiscalizador e por este
Regulamento e divulgado aos participantes,
assistidos e beneficiários.
XI - PLANO RECEPTOR: plano para o qual serão
portados os recursos do Participante por ocasião
da sua opção pelo instituto da Portabilidade.

XII – PREVCOM-BrC: Fundação de Previdência
Complementar do Brasil Central, entidade
fechada de previdência complementar
estruturada na forma de fundação de natureza
pública, com personalidade jurídica de direito
privado e autonomia administrativa, financeira
e gerencial, operadora do GOIÁS SEGURO.
XIII – PREVIC: Superintendência Nacional de
Previdência Complementar.
XIV - PROVISÃO MATEMÁTICA: valor
determinado atuarialmente que identifica, no
momento do cálculo, a necessidade de recurso
financeiro para pagamento dos benefícios
previstos neste Regulamento.
XV - RGPS: Regime Geral de Previdência Social.
XVI - RPPS: Regime Próprio de Previdência
Social.
XVII - RPC: Regime de
Complementar.

Previdência

XVIII – SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO: valor que
serve de base de cálculo para as contribuições
ao presente Plano de Benefícios;
XIX - TAXA DE CARREGAMENTO: taxa
incidente sobre as Contribuições, destinada ao
custeio das despesas administrativas do GOIÁS
SEGURO.
XX - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: taxa incidente
sobre o montante dos recursos garantidores do
GOIÁS SEGURO, inclusive sobre o saldo das
contas de natureza individual, destinada ao
custeio das despesas administrativas do Plano.
XXI - TERMO DE OPÇÃO: instrumento pelo
qual o Participante do GOIÁS SEGURO
formaliza expressamente a opção por qualquer
dos institutos obrigatórios previstos neste
Regulamento.
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XXII - TETO DO RGPS: limite máximo
estabelecido para os benefícios do RGPS, aplicável
às aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo RPPS.
XXIII – VÍNCULO FUNCIONAL: vínculo
estatutário mantido entre o servidor público em
atividade e a Administração Pública do Estado de
Goiás.

Art. 5º. Os Participantes do Plano GOIÁS
SEGURO serão classificados em:

Art. 3º. São membros do Plano o Patrocinador, os
Participantes, os Assistidos e os Beneficiários.

I - Participante Patrocinado: o servidor
público titular de cargo efetivo do Estado
e dos Municípios de Goiás, suas autarquias
e fundações de direito público, inclusive
o membro do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, do Ministério Público, dos Tribunais
de Contas e da Defensoria Pública, além de
servidor de outro ente da federação que, ao
aderir ao Plano:

Seção I
Dos Patrocinadores

a) esteja abrangido pelo Regime de Previdência
Complementar do Estado ou dos Municípios; e

Art. 4º. É Patrocinador do Plano GOIÁS SEGURO o
Estado de Goiás, por meio dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais de Contas, da Defensoria Pública e das
autarquias e fundações de direito público.

b) possua Remuneração superior ao Teto do
RGPS.

CAPÍTULO II
DOS MEMBROS DO PLANO

§ 1º. A formalização da condição de Patrocinador
do Plano dar-se-á mediante convênio de adesão
a ser celebrado com a PREVCOM-BrC, mediante
prévia aprovação do Conselho Deliberativo e da
PREVIC.
§ 2º. Poderão ser Patrocinadores os Municípios
do Estado de Goiás, a partir da edição de lei
municipal que permita a vinculação de receitas de
transferências estaduais para garantia do Plano.
§ 3º. Também poderão ser Patrocinadores do
Plano GOIÁS SEGURO outros Entes da Federação
mediante a assinatura de Convênio de Adesão
com a PREVCOM-BrC.
§ 4º. A assinatura do Convênio de Adesão previsto
no § 3º deste artigo deverá ser autorizada por lei
estadual ou municipal que estabelecerá as regras
para o Convênio.
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Seção II
Dos Participantes, Assistidos e Beneficiários

II - Participante Individual: o servidor
público titular de cargo efetivo do Estado
e dos Municípios de Goiás, suas autarquias
e fundações de direito público, inclusive
o membro do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, do Ministério Público, dos Tribunais
de Contas e da Defensoria Pública, além de
servidor de outro ente da federação que, ao
aderir ao Plano:
a) não esteja abrangido pelo Regime de
Previdência Complementar do Estado ou do
Município; ou
b) possua Remuneração igual ou inferior ao
Teto do RGPS.
III - Participante Especial: o Participante
Patrocinado ou Individual que, por ocasião
do rompimento de seu Vínculo Funcional
com o Patrocinador, optar por permanecer
no Plano GOIÁS SEGURO através do
instituto do Autopatrocínio, nos termos deste
Regulamento; ou
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IV - Participante Vinculado: o Participante
Patrocinado ou Individual que se mantiver
no Plano GOIÁS SEGURO, por ocasião do
rompimento de seu Vínculo Funcional com o
Patrocinador, através do instituto do Benefício
Proporcional Diferido, nos termos deste
Regulamento.

Art. 7º. O requerimento de inscrição do
Participante no Plano GOIÁS SEGURO será
realizado por meio de formulário próprio,
no qual não serão admitidas supressões,
acréscimos ou ressalvas, sendo que o
Participante poderá, a qualquer tempo,
apresentar novo requerimento de inscrição.

§ 1º. O Participante será reclassificado quando
houver alteração não ocasional em sua
situação funcional ou em sua Remuneração
que implique seu enquadramento em categoria
diversa, entre as previstas nos incisos I a IV do
caput deste artigo.

§ 1º. A inscrição de que trata o caput deste
artigo produzirá efeitos a partir da data em
que a PREVCOM-BrC receber mediante
protocolo o respectivo requerimento.

§ 2º. Para os fins deste Regulamento, considerase abrangido pelo Regime de Previdência
Complementar do Estado ou do Município o
servidor público cujas aposentadorias e pensões
a serem concedidas estejam, nos termos da lei,
limitadas ao Teto do RGPS.
§ 3º. Entende-se por RPPS o Regime Próprio
de Previdência dos Servidores do Estado ou
do Município, não havendo distinção, para os
fins deste Regulamento, o enquadramento
do servidor público no sistema de repartição
simples ou no sistema de capitalização.
Art. 6º. Para os fins deste Regulamento,
considera-se rompido o Vínculo Funcional do
Participante com o Patrocinador nas hipóteses
de vacância do respectivo cargo efetivo em
virtude de:
I – exoneração;
II – demissão;
III – posse em outro cargo inacumulável, exceto
se o novo cargo pertencer ao quadro do mesmo
Patrocinador; ou
IV – aposentadoria voluntária ou compulsória
no âmbito do RPPS.

§ 2º. O Participante Patrocinado ou Individual
cedido a outro órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, inclusive para empresas públicas
ou sociedades de economia mista, com ou
sem ônus para o Patrocinador, permanecerá
inscrito no Plano GOIÁS SEGURO, mantendose inalteradas as condições de sua inscrição e
as responsabilidades pelo recolhimento das
correspondentes contribuições.
§ 3º. O Participante Patrocinado ou Individual
afastado ou licenciado temporariamente
do cargo efetivo, com direito à respectiva
Remuneração, permanecerá inscrito no
Plano GOIÁS SEGURO, mantendo-se
inalteradas as condições de sua inscrição e
as responsabilidades pelo recolhimento das
correspondentes contribuições.
§ 4º. O Participante Patrocinado ou Individual
afastado ou licenciado temporariamente
do cargo efetivo, sem direito à respectiva
Remuneração, poderá permanecer inscrito no
Plano GOIÁS SEGURO, desde que mantenha
o aporte da sua contribuição e assuma a
contribuição do Patrocinador, através do
instituto do Autopatrocínio, nos termos deste
Regulamento.
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§ 5º. Na hipótese do § 4º deste artigo, o
Participante terá o prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data do afastamento ou da licença
temporária, para optar pelo Autopatrocínio.
§ 6º. Na hipótese de reinscrição do exParticipante que ainda possua saldo na
respectiva Reserva do Participante, suas novas
contribuições serão alocadas na conta já
existente em seu nome e seu tempo de inscrição
no Plano GOIÁS SEGURO, para todos os efeitos
previstos neste Regulamento, será obtido pela
soma do tempo de inscrição anterior com
o tempo apurado a partir da nova inscrição,
observado quanto a esta o disposto no caput e
no § 1º deste artigo.
Art. 8º. Perderá a condição de Participante do
Plano GOIÁS SEGURO aquele que:
I - falecer;
II - requerer o cancelamento de sua inscrição;
III - na qualidade de Participante Patrocinado
ou Individual afastado ou licenciado
temporariamente do cargo efetivo, sem direito
à Remuneração, não optar pelo instituto do
Autopatrocínio no prazo previsto no § 5º do art.
7º deste Regulamento;
IV - na qualidade de Participante Patrocinado ou
Individual, romper o Vínculo Funcional e optar
pela Portabilidade ou pelo Resgate;
V - na qualidade de Participante Especial,
formalizar a desistência do Autopatrocínio e
optar pela Portabilidade ou pelo Resgate;
VI - na qualidade de Participante Vinculado,
formalizar a desistência do Benefício
Proporcional Diferido e optar pela Portabilidade
ou pelo Resgate;
VII - deixar de aportar sua Contribuição Básica
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ou Administrativa por 4 (quatro) meses,
consecutivos ou não, e não promover a quitação
do débito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
cobrança que a PREVCOM-BrC encaminhará ao
último endereço por ele fornecido à Entidade.
§ 1º. Estará em mora o Participante que deixar
de recolher sua contribuição no prazo devido,
independentemente de prévia interpelação ou
notificação, não se elidindo a mora por eventuais
tentativas de cobrança amigável por parte da
PREVCOM-BrC.
§ 2º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo,
o cancelamento da inscrição produzirá efeitos
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
do protocolo do respectivo requerimento na
PREVCOM-BrC, assegurando-se ao Participante,
até o último dia do mês do protocolo do
requerimento, todos os direitos previstos neste
Regulamento.
§ 3º. Nas hipóteses dos incisos II, III e VII do
caput deste artigo, o Participante passará a ser
considerado ex-Participante do Plano GOIÁS
SEGURO.
§ 4º. Para os fins deste Regulamento, entendese por ex-Participante o indivíduo que, embora
tenha perdido a condição de Participante do Plano
GOIÁS SEGURO, mantenha saldo na respectiva
Reserva do Participante, sendo-lhe assegurado,
por ocasião do rompimento de seu Vínculo
Funcional com o Patrocinador, o pagamento do
valor equivalente ao Resgate.
§ 5º. O Conselho Deliberativo poderá determinar
a cobrança de Contribuição Administrativa do
ex-Participante a que se referem os §§ 3º e
4º deste artigo, a ser descontada do saldo da
respectiva Reserva do Participante, ressalvada a
possibilidade de opção pelo pagamento direto
dessa contribuição, na forma definida pela
Diretoria Executiva da PREVCOM-BrC.

REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PREVCOM - BrC

Art. 9º. Para os fins deste Regulamento,
consideram-se Beneficiários aqueles a quem o
RPPS houver concedido o benefício de pensão
por morte daquele regime em decorrência do
falecimento do Participante ou Assistido.
§ 1º. Caso se trate de Participante ou Assistido
não vinculado ao RPPS por ocasião de seu
falecimento, serão considerados Beneficiários
aqueles que, segundo a legislação aplicável ao
RPPS na data do referido falecimento, seriam
considerados beneficiários da pensão por morte
daquele regime.
§ 2º. Perderá a condição de Beneficiário aquele
que perder a qualidade de beneficiário no RPPS,
ou na hipótese a que se refere o § 1º deste artigo,
aquele que deixar de atender a condição do RPPS
aplicável aos respectivos beneficiários, segundo
a legislação em vigor na data do falecimento do
Participante ou Assistido.
Art. 10º. São considerados Assistidos do
Plano GOIÁS SEGURO os Participantes e os
Beneficiários em gozo de benefício de prestação
continuada.
CAPÍTULO III
DO CUSTEIO DO PLANO

Seção I
Das Receitas do Plano
Art. 11. O Plano GOIÁS SEGURO será mantido
a partir das receitas previstas a seguir, de
acordo com o Plano Anual de Custeio:
I - contribuições dos Participantes e dos
Assistidos:
a) Contribuição Básica: a ser aportada pelo
Participante Patrocinado, pelo Participante
Individual e pelo Participante Especial, de
caráter obrigatório e mensal, correspondente
a uma alíquota escolhida pelo Participante
e incidente sobre o respectivo Salário de

Participação, observado o disposto nos §§ 1º
e 2º deste artigo, com a seguinte destinação:
1) constituição da reserva de aposentadoria,
mediante alocação na Reserva do Participante,
Conta Participante, Subconta Aposentadoria;
2) constituição opcional da reserva de
longevidade, observados os limites
estabelecidos no Plano Anual de Custeio,
mediante alocação na Reserva do Participante,
Conta Participante, Subconta Longevidade;
3) custeio opcional da Cobertura Adicional,
observados os limites estabelecidos no Plano
Anual de Custeio, mediante alocação inicial na
Reserva do Participante, Conta Participante,
Subconta Adicional;
4) custeio das despesas administrativas,
mediante a incidência da Taxa de
Carregamento estabelecida no Plano Anual de
Custeio.
b) Contribuição Facultativa: a ser aportada
pelo Participante Patrocinado, Individual,
Especial ou Vinculado, de caráter voluntário
e periodicidade mensal ou esporádica, em
valor definido livremente pelo Participante,
observado o disposto neste Regulamento,
com a seguinte destinação:
1) constituição opcional da reserva de
aposentadoria, mediante alocação na Reserva
do Participante, Conta Facultativa, Subconta
Aposentadoria;
2) constituição opcional da reserva de
longevidade, mediante alocação na Reserva
do Participante, Conta Facultativa, Subconta
Longevidade;
3) custeio opcional da Cobertura Adicional,
mediante alocação inicial na Reserva do
Participante, Conta Facultativa, Subconta
Adicional;
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4) custeio das despesas administrativas,
mediante a incidência da Taxa de
Carregamento estabelecida no Plano Anual de
Custeio;
c) Contribuição Administrativa: contribuição
devida pelo Participante Vinculado, pelo
Assistido e pelo ex-Participante que mantenha
saldo na Reserva do Participante, observado,
neste último caso, o disposto no § 5º do art.
8º deste Regulamento, de caráter obrigatório
e mensal, incidente sobre o respectivo Salário
de Participação ou sobre o saldo da Reserva
do Participante, destinada ao custeio das
despesas administrativas do Plano.
II - contribuições do Patrocinador: Contribuição
Patronal a ser aportada peloPatrocinador em
favor de cada Participante Patrocinado, de
caráter obrigatório e mensal, correspondente
a 100% (cem por cento) da respectiva
Contribuição Básica, observado o limite máximo
de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por
cento) do Salário de Participação do Participante
Patrocinado, com a seguinte destinação:
1) constituição da reserva de aposentadoria,
mediante alocação na Reserva do Participante,
Conta Patrocinador, Subconta Aposentadoria;
2) constituição da reserva de longevidade,
desde que o Participante tenha optado pela
constituição da reserva de longevidade através
de sua Contribuição Básica, observados os
limites estabelecidos no Plano Anual de Custeio,
mediante alocação na Reserva do Participante,
Conta Patrocinador, Subconta Longevidade;
3) custeio da Cobertura Adicional do Participante
Patrocinado, desde que o Participante tenha
optado pela constituição da reserva de
longevidade através de sua Contribuição Básica,
observados os limites estabelecidos no Plano
Anual de Custeio, mediante alocação inicial na
Reserva do Participante, Conta Patrocinador,
Subconta Adicional;
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4) custeio das despesas administrativas,
mediante a incidência da Taxa de Carregamento
estabelecida no Plano Anual de Custeio;
III - recursos decorrentes de portabilidade para
o Plano:
a) recursos portados de entidade aberta
de previdência complementar – EAPC
correspondentes aos valores recebidos de
entidade aberta de previdência complementar,
oriundos de portabilidade, a serem alocados
integralmente na respectiva Reserva do
Participante, Conta Portabilidade, Subconta
EAPC; e
b) recursos portados de entidade fechada
de previdência complementar - EFPC,
correspondentes aos valores recebidos
de entidade fechada de previdência
complementar, oriundos de portabilidade, a
serem alocados integralmente na respectiva
Reserva do Participante, Conta Portabilidade,
Subconta EFPC.
IV - resultados dos investimentos; e
V - doações, legados, indenizações e outras
receitas autorizadas por lei.
§ 1º. A alíquota da Contribuição Básica será
escolhida pelo Participante entre 4,5% (quatro
inteiros e cinco décimos por cento) e 8,5%
(oito inteiros e cinco décimos por cento),
observando-se o intervalo de 0,5% (cinco
décimos por cento) entre as opções.
§ 2º. Na ausência de escolha da alíquota
da Contribuição Básica pelo Participante,
observado o disposto no art. 7º deste
Regulamento, aplicar-se-á o percentual de
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento),
ressalvada a possibilidade de modificação
dessa alíquota pelo Participante, observado o §
1º deste artigo.
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§ 3º. Caso o Participante Patrocinado, o
Participante Individual e o Participante Especial
queiram contribuir com alíquota superior
a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por
cento), deverão fazê-lo através da Contribuição
Facultativa.
§ 4º. Observado o disposto no § 1º deste artigo,
o Participante Patrocinado, o Participante
Individual e o Participante Especial poderão,
uma vez ao ano, na data de seu aniversário,
redefinir a alíquota de sua Contribuição
Básica, que passará a vigorar a partir do mês
subsequente ao do registro do respectivo
requerimento.
§ 5º. A parcela da Contribuição Básica e a parcela
da Contribuição Facultativa destinadas ao
custeio da Cobertura Adicional corresponderão
ao valor estabelecido no Contrato de Seguro
para a idade ou faixa etária do Participante
relativamente ao capital por ele definido para
a Cobertura Adicional, sendo-lhe facultado
estabelecer que sua Contribuição Facultativa
deverá aumentar em função de sua nova idade
ou faixa etária, com o objetivo de manter o
valor do capital previamente definido para a
Cobertura Adicional.

níveis, os limites e os fluxos das contribuições
destinadas ao Plano, inclusive as que se referem
à cobertura das despesas administrativas,
observado o previsto na legislação aplicável e
o disposto neste Regulamento.
§ 8º. O Plano Anual de Custeio será divulgado
pela PREVCOM-BrC em seu sítio eletrônico, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de
sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
§ 9º. Entende-se por Taxa de Carregamento o
percentual incidente sobre as contribuições
vertidas ao Plano GOIÁS SEGURO e/ou sobre
os benefícios previstos neste Regulamento,
e por Taxa de Administração o percentual
incidente sobre o montante dos recursos
garantidores do Plano, inclusive sobre o saldo
das contas de natureza individual, sendo
ambas destinadas ao custeio das despesas
administrativas da PREVCOM-BrC.
§ 10. Sobre o Salário de Participação decorrente
da gratificação natalina incidirão a Contribuição
Básica e a Contribuição Administrativa, esta
última apenas quando devida pelo Assistido
cujo benefício for pago em 13 (treze) parcelas
por ano.

§ 6º. O Plano Anual de Custeio especificará
os percentuais máximos da Contribuição
Básica e da Contribuição Patronal que poderão
ser destinados à constituição da reserva
de longevidade e ao custeio da Cobertura
Adicional, bem como definirá o valor da
contribuição mínima para o Plano GOIÁS
SEGURO, a Taxa de Carregamento, a Taxa de
Administração e os parâmetros para a cobrança
da Contribuição Administrativa.

§ 11. O Participante Patrocinado que se
tornar Participante Especial passará a arcar
com a Contribuição Patronal que deixar de
ser aportada pelo Patrocinador em função do
rompimento do Vínculo Funcional.

§ 7º. Entende-se por Plano Anual de Custeio,
para os fins deste Regulamento, o documento
elaborado durante a constituição do Plano
GOIAS SEGURO e aprovado pelo Conselho
Deliberativo
da
PREVCOM-BrC,
com
periodicidade mínima anual, contendo os

§ 13. É vedado ao Patrocinador aportar
ao Plano recursos não previstos neste
Regulamento e no respectivo Plano Anual de
Custeio, ressalvado o aporte necessário ao
regular funcionamento da PREVCOM-BrC, a
título de adiantamento de contribuições.

§ 12. O Patrocinador não aportará contribuição
em favor do Participante Individual, do
Participante
Especial,
do
Participante
Vinculado, do Assistido ou do ex-Participante.
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§ 14. Além das contribuições previstas neste
artigo, poderão ser instituídas contribuições
destinadas a fim específico, observada a
legislação aplicável, mediante justificativa
circunstanciada no Plano Anual de Custeio e
aprovação da PREVIC.
§ 15. O Conselho Deliberativo da PREVCOMBrC, com base em parecer atuarial, poderá
fixar contribuições extraordinárias por conta
dos Patrocinadores, Participante Patrocinado,
Participante Individual, Participante Especial,
Participante Vinculado e Assistidos, destinadas
à cobertura de insuficiências financeiras.

I – os valores das contribuições pagas pelo
Participante para crédito em sua Reserva do
Participante, o valor da cota na data do crédito
e o número de cotas adquiridas;
II – os valores das contribuições pagas pelo
Patrocinador para crédito na Reserva do
Participante, o valor da cota na data do crédito
e o número de cotas adquiridas;
III – os valores do benefício pago ao Assistido; e

Art. 12. As receitas do Plano GOIÁS SEGURO
serão convertidas em cotas e registradas de
acordo com o previsto neste Regulamento.

IV – o saldo em cotas e em moeda corrente,
considerando-se o valor da cota que estiver
em vigor na data da emissão do extrato.

§ 1º. Cada Participante será titular de uma
conta individual, constituída pelas cotas
existentes em seu nome na Reserva do
Participante, observado o disposto neste
Regulamento.

Art. 14. O Plano GOIÁS SEGURO contará
com um Fundo Administrativo constituído
pelos recursos não contemplados no direito
do Participante que rompeu o Vínculo
Funcional e optou pelo instituto do Resgate
e pelos saldos remanescentes das contas
individuais de Participantes e Assistidos sem
Beneficiários, desde que não reivindicados por
eventuais herdeiros civis, nos termos deste
Regulamento.

§ 2º. O valor de cada cota será apurado com
periodicidade mensal e determinado a partir da
valorização do patrimônio do Plano, mediante
a divisão do total dos recursos garantidores,
em moeda corrente, pelo número de cotas
existentes.
§ 3º. O cálculo do valor da cota será devidamente
documentado pela PREVCOM-BrC.
§ 4º. O valor unitário original da cota será, na
data do início da operação do Plano GOIÁS
SEGURO, de R$ 1,00 (um real).
Art. 13. A movimentação das contas individuais
será feita em cotas e o valor a ser creditado
ou debitado em cada conta individual será o
vigente na data da movimentação.
§ 1º. A movimentação da conta individual será
disponibilizada ao respectivo titular através de
extrato.
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§ 2º. O extrato da conta individual deverá
discriminar, no mínimo:

§ 1º. Os recursos creditados no Fundo
Administrativo serão anualmente transferidos
ao Plano de Gestão Administrativa.
§ 2º. Preservada a estrutura técnica do Plano,
o Conselho Deliberativo poderá autorizar
a criação de outros fundos previdenciais
além do Fundo Administrativo, cabendo
aos responsáveis pelo Plano a indicação da
respectiva fonte de custeio e de sua finalidade,
observada a legislação aplicável.
§ 3º. As regras de constituição e de reversão
dos fundos previdenciais deverão constar
da nota técnica atuarial, do parecer atuarial
e das notas explicativas às demonstrações
contábeis.
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Art. 15. As despesas administrativas do
Plano GOIÁS SEGURO serão custeadas a
partir das fontes de recursos descritas neste
Regulamento, observado o Plano Anual de
Custeio e o regulamento do Plano de Gestão
Administrativa.
Parágrafo único. O regulamento do Plano de
Gestão Administrativa deverá ser aprovado
pelo Conselho Deliberativo, que fixará os
critérios quantitativos e qualitativos para a
realização das despesas administrativas, bem
como as metas para os indicadores de gestão
destinados à avaliação objetiva das despesas,
em especial os gastos com pessoal, nos termos
da legislação aplicável.
Seção II
Do Salário de Participação
Art. 16. Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Patrocinado, a parcela de
sua Remuneração que exceder o Teto do RGPS
e não ultrapassar o teto remuneratório previsto
no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal;
II - para o Participante Individual, o valor de sua
Remuneração;
III - para o Participante Especial, seu Salário
de Participação vigente no mês anterior ao do
rompimento do Vínculo Funcional;
IV - para o Participante Vinculado, seu Salário
de Participação vigente no mês anterior ao do
rompimento do Vínculo Funcional; e
V - para o Assistido, o valor de seu benefício
pago pela PREVCOM-BrC.
Parágrafo único. Os Salários de Participação
de que tratam os incisos III e IV do caput deste
artigo serão atualizados anualmente, no mês de
janeiro, pelo Índice do Plano acumulado nos 12
(doze) meses anteriores, ressalvada a primeira
atualização, que será feita com base no Índice

do Plano acumulado da data do rompimento
do Vínculo Funcional até o mês de dezembro.
Art. 17. Para os efeitos deste Regulamento,
considera-se Remuneração:
I – o valor do subsídio do Participante;
II – o valor dos vencimentos do Participante,
acrescido
das
vantagens
pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, incorporadas
ou incorporáveis.
§ 1º. Para os fins deste Regulamento, a
gratificação natalina será considerada
Remuneração.
§ 2º. Nos termos da legislação aplicável, o
Participante poderá optar pela inclusão, em
sua Remuneração, das parcelas remuneratórias
não incorporáveis, sem contrapartida do
patrocinador.
§ 3º. Excluem-se da Remuneração:
a) as diárias para viagens;
b) o auxílio-transporte;
c) o salário-família;
d) o salário-esposa (se houver);
e) o auxílio-alimentação;
f) o auxílio-moradia;
g) o abono de permanência de que tratam o §
19 do artigo 40 da Constituição Federal, o § 5º
do artigo 2º e o § 1º do artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003.

REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PREVCOM - BrC

13

Seção III
Do Recolhimento das Contribuições e das
Penalidades por Atraso
Art. 18. A Contribuição Básica do Participante
Patrocinado ou Individual será descontada
da Remuneração do Participante em folha
de pagamento e recolhida pelo Patrocinador
à PREVCOM-BrC juntamente com sua
Contribuição Patronal em favor do Participante
Patrocinado.
Parágrafo único. O recolhimento das
contribuições referidas no caput deste artigo
deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao da competência da respectiva
Remuneração, sob pena de ensejar a aplicação
de correção monetária e juros de 12% (doze por
cento) ao ano, pro rata, ficando o responsável
pelo atraso sujeito às sanções cabíveis.
Art. 19. A Contribuição Básica e a Contribuição
Facultativa do Participante Especial serão
recolhidas por ele diretamente à PREVCOMBrC, até o dia 20 (vinte) do mês da respectiva
competência, de acordo com os procedimentos
aprovados pela Diretoria-Executiva.
Parágrafo único. O atraso no recolhimento
da Contribuição Básica de que trata o caput
ensejará a aplicação dos acréscimos de mora
previstos na legislação civil, sem prejuízo
do disposto no inciso VII do art. 8º deste
Regulamento.
Art. 20. Os encargos de mora arrecadados em
decorrência de inadimplência do Participante
serão alocados no Plano de Gestão
Administrativa.
Parágrafo único. Caso a inadimplência a que se
refere o caput for imputável ao Patrocinador, os
correspondentes encargos serão alocados na
correspondente Reserva do Participante.
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Seção IV
Da Cobertura Adicional
Art. 21. A PREVCOM-BrC, mediante a
contratação de companhia seguradora
devidamente constituída e licenciada, poderá
oferecer, aos Participantes do Plano GOIÁS
SEGURO, a opção individual de custear uma
Cobertura Adicional, destinada a incrementar
o saldo da respectiva Reserva do Participante
nas hipóteses de invalidez permanente e de
morte.
§ 1º. A contratação a que se refere o caput
deste artigo será formalizada através de
Contrato de Seguro, no qual a PREVCOMBrC deverá figurar como única beneficiária do
valor a ser pago pela contratada a título de
Cobertura Adicional.
§ 2º. Ao receber da contratada o valor pago
a título de Cobertura Adicional, nos termos
do Contrato de Seguro, a PREVCOM-BrC
converterá a quantia em cotas, as quais
serão alocadas na respectiva Reserva do
Participante, Conta Invalidez ou Conta Óbito,
conforme o caso.
§ 3º. A PREVCOM-BrC adotará as providências
necessárias para manter vigente, de forma
ininterrupta, a contratação de que trata este
artigo, mas a Cobertura Adicional só será
devida se, na data da invalidez ou do óbito,
conforme o caso, houver Contrato de Seguro
efetivamente em vigor, observado, ainda, o
que estiver previsto no próprio Contrato de
Seguro quanto às hipóteses de suspensão
e de cancelamento da Cobertura Adicional,
inclusive no que se refere a atrasos no
pagamento do respectivo prêmio.
§ 4º. Em caso de afastamento ou licença
temporária do cargo efetivo, a Cobertura
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Adicional do Participante Patrocinado ou
Individual que vier a optar pelo instituto do
Autopatrocínio, nos termos dos §§ 4º e 5º do art.
7º deste Regulamento, permanecerá suspensa
entre a data do afastamento ou da licença
e a data do recolhimento das contribuições
referentes às competências vencidas, nos
termos do § 3º do art. 44 deste Regulamento.
§ 5º. O custeio da Cobertura Adicional será
realizado através da Contribuição Básica e/
ou da Contribuição Facultativa, bem como
através da Contribuição Patronal no caso de
Participante Patrocinado, observado o disposto
neste Regulamento e no Plano Anual de Custeio.
§ 6º. A parcela da Contribuição Básica definida
para o custeio da Cobertura Adicional, assim
como a correspondente parcela da Contribuição
Patronal, se houver, quando decorrentes
do Salário de Participação correspondente
à gratificação natalina, serão destinadas à
constituição da reserva de aposentadoria,
observado o disposto no art. 12 deste
Regulamento.
§ 7º. O custeio da Cobertura Adicional poderá
ser interrompido pelo Participante mediante
solicitação por ele subscrita e encaminhada
à PREVCOM-BrC, que providenciará o
cancelamento da cobertura e da respectiva
cobrança em até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da solicitação.
§ 8º. Em não havendo Contrato de Seguro em
vigor para fins de Cobertura Adicional, a parcela
da Contribuição Básica definida para o respectivo
custeio, assim como a correspondente parcela
da Contribuição Patronal, se for o caso, serão
destinadas à constituição da reserva de
aposentadoria até que se restabeleça a vigência
do Contrato, observado o disposto no art. 11
deste Regulamento.

§ 9º. Na hipótese a que se refere o § 8º deste
artigo, em havendo Contribuição Facultativa
destinada ao custeio da Cobertura Adicional,
a cobrança da respectiva parcela permanecerá
suspensa até que se restabeleça a vigência do
Contrato de Seguro.
§ 10. Para fins de Cobertura Adicional, o
Participante prestará declaração de saúde à
PREVCOM-BrC, a qual será disponibilizada à
companhia contratada, para fins de aceite ou
recusa do risco correspondente, observados os
limites de retenção da contratada, podendo
ser exigidas informações complementares na
hipótese de existir resseguro.
§ 11. O Participante só estará abrangido pela
Cobertura Adicional de que trata esta Seção
na hipótese de ser aceito pela companhia
contratada o correspondente risco.
§ 12. A companhia contratada pela PREVCOMBrC não poderá recusar o risco quando o
Participante houver optado pela Cobertura
Adicional dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da data de sua posse no cargo
efetivo do Patrocinador, observados os limites
de capital previstos para esta finalidade no
Contrato de Seguro.
§ 13. Uma vez aceito o risco pela companhia
contratada, o pagamento à PREVCOM-BrC do
valor devido a título de Cobertura Adicional,
na hipótese de invalidez permanente ou
de morte do Participante, só poderá ser
condicionado, respectivamente, à concessão
do benefício de Aposentadoria por Invalidez
pela PREVCOM-BrC ou à prova do óbito
do Participante, salvo se ficar comprovada
a prestação de declarações inexatas ou a
omissão de circunstâncias relevantes para a
aceitação ou recusa do risco, casos em que a
Cobertura Adicional não será devida.
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§ 14. O Assistido e o Participante Especial cujo
Vínculo Funcional com o Patrocinador tenha
sido rompido em virtude de aposentadoria
voluntária ou compulsória no âmbito do RPPS
não poderão contratar ou manter a Cobertura
Adicional para o risco de invalidez.
§ 15. Sem prejuízo do disposto no § 6º do art. 7º
deste Regulamento, aplicar-se-á o disposto nos
§§ 10 e 11 deste artigo ao ex-Participante que
se reinscrever no Plano GOIÁS SEGURO.
§ 16. O Contrato de Seguro não poderá
contrariar o disposto no presente Regulamento.
Art. 22. O Conselho Deliberativo poderá
autorizar que a Cobertura Adicional de que trata
esta Seção inclua cobertura de sobrevivência,
observada a legislação aplicável.
§ 1º. O custeio da Cobertura Adicional para
o risco de sobrevivência, a ser realizado por
opção individual do Participante, observará o
previsto na legislação aplicável, no Plano Anual
de Custeio e no Contrato de Seguro.
§ 2º. Ao receber da companhia contratada
o valor pago a título de Cobertura Adicional
para o risco de sobrevivência, nos termos
do Contrato de Seguro, a PREVCOM-BrC
converterá a quantia em cotas, as quais serão
alocadas na Reserva do Participante-Conta
Sobrevivência.
CAPÍTULO IV
DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS

Art. 23. Para fins de aplicação dos recursos
alocados na Reserva do Participante, o
Conselho Deliberativo poderá instituir Perfis de
Investimentos distintos do portfólio básico do
Plano.
§ 1º. Os Participantes que vierem a optar por
Perfil diverso do portfólio básico deverão
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assumir a inteira responsabilidade por sua
escolha e manifestar ciência e compreensão
quanto aos riscos inerentes ao Perfil escolhido.
§ 2º. As regras e os procedimentos referentes
à composição das diversas carteiras de
investimentos, aos limites de aplicação por
Perfil, à operacionalização dos diferentes
Perfis, às ações de educação financeira a cargo
da PREVCOM-BrC e aos prazos em que será
possibilitada a troca de Perfil deverão constar
de Manual Técnico aprovado pelo Conselho
Deliberativo.
§ 3º. O Manual Técnico a que se refere o §
2º deste artigo deverá dispor sobre critérios
e procedimentos que possibilitem que a
PREVCOM-BrC, mediante processo de
coleta e análise de informações pessoais,
verifique a adequação do perfil escolhido pelo
Participante aos seus interesses e objetivos
previdenciários, à sua situação financeira e à
sua experiência em matéria de investimentos,
com o tratamento objetivo de eventuais
divergências.
§ 4º. As diretrizes e os limites prudenciais
estabelecidos pelo Conselho Monetário
Nacional – CMN deverão ser observados em
relação a cada Perfil de Investimentos.
§ 5º. Na data da implantação dos diferentes
Perfis de Investimentos, serão instituídas novas
cotas, com valor unitário original de R$ 1,00
(um real), que variará de acordo com a evolução
patrimonial da respectiva carteira.
§ 6º. Os cálculos do valor das cotas de cada
carteira serão devidamente documentados
pela PREVCOM-BrC.
§ 7º. O Conselho Deliberativo aprovará os
regulamentos das carteiras de investimentos
nas quais obrigatoriamente deverá constar o
perfil de investimento das mesmas e as regras
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de adesão pelos Participantes interessados
na aplicação de seus respectivos recursos
constantes em sua Reserva Acumulada do
Participante.
CAPÍTULO V
DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

Art. 24. O Plano GOIÁS SEGURO pagará aos
Participantes ou Beneficiários os seguintes
benefícios, desde que preenchidas as
condições estabelecidas neste Regulamento:
I - Aposentadoria Programada;
II - Aposentadoria por Invalidez;

§ 5º. Inexistindo Beneficiários para fins
de Pensão por Morte e havendo saldo na
respectiva Reserva do Participante, o referido
saldo será pago em parcela única aos herdeiros
civis, sendo destes a responsabilidade pelo
requerimento e pela comprovação de sua
condição sucessória.
Seção I
Da Aposentadoria Programada
Art. 25. A Aposentadoria Programada será
concedida ao Participante que, mediante
requerimento à PREVCOM-BrC, comprovar o
preenchimento dos seguintes requisitos:
I – estar em gozo de benefício de aposentadoria
voluntária ou compulsória concedido pelo
RPPS; e

III - Pensão por Morte; e
IV - Benefício de Longevidade.
§ 1º. Os benefícios previstos neste Regulamento
serão devidos a partir da data do protocolo do
correspondente requerimento na PREVCOMBrC.
§ 2º. O pagamento do benefício será efetuado
em 12 (doze) parcelas mensais por ano,
ressalvada a possibilidade de opção, por parte
do Participante ou de seus Beneficiários,
conforme o caso, pelo recebimento do
benefício em 13 (treze) prestações mensais
por ano.
§ 3º. Em caso de opção pelo recebimento em
13 (treze) prestações, o pagamento da 13ª
(décima terceira) prestação será efetuado em
dezembro.
§ 4º. Verificado erro no pagamento de qualquer
benefício previsto neste Regulamento, a
PREVCOM-BrC fará o devido acerto, pagando
ou reavendo o que lhe couber, podendo, neste
último caso, reter até 30% (trinta por cento)
do valor das prestações subsequentes até a
liquidação do débito.

II – possuir, no mínimo, 60 (sessenta)
contribuições mensais ao Plano.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do
caput deste artigo não se aplica ao Participante
Especial ou Vinculado, que deverá comprovar
ter completado 60 (sessenta) anos de idade,
se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos de
idade, se mulher, sem prejuízo do disposto no
inciso II do caput deste artigo, considerando
ainda as mudanças que vierem a ser introduzidas
na Constituição Federal.
Art. 26. A Aposentadoria Programada consistirá
em renda mensal decorrente do número de
cotas existente na respectiva Reserva do
Participante, observada a metodologia de
cálculo determinada nos termos dos arts. 35 e
38 deste Regulamento.
§ 1º. Cessará o pagamento do benefício no
momento em que findar o prazo estipulado
para o recebimento das cotas ou no momento
em que a respectiva Reserva do Participante
apresentar saldo nulo.
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§ 2º. O saldo das Subcontas Longevidade
da Reserva do Participante - Contas
Participante, Facultativa e Patrocinador, se
houver, não será computado para o cálculo
da renda mensal a que se refere o caput
deste artigo, ressalvada a possibilidade de
expressa determinação do Participante em
sentido contrário, por ocasião da concessão
da Aposentadoria Programada.
§ 3º. O Participante poderá optar por receber à
vista, em pagamento único e a título de primeira
prestação de seu benefício, o valor de até 25%
(vinte e cinco por cento) do saldo da Conta
Participante de sua Reserva do Participante.
§ 4º. A parcela da Conta Participante paga
à vista na forma do § 3º deste artigo será
deduzida da Reserva do Participante para o
cálculo da renda mensal de que trata o caput
deste artigo.
Seção II
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 27. A Aposentadoria por Invalidez
será concedida ao Participante que,
mediante requerimento à PREVCOM-BrC,
comprovar que está em gozo de benefício
de aposentadoria por invalidez permanente
concedido pelo RPPS.
Parágrafo único. Caso se trate de Participante
Especial ou de Participante Vinculado, a
condição a que se refere o caput deste
artigo deverá ser atendida mediante a
comprovação de que está em gozo de
benefício de aposentadoria por invalidez
permanente concedido por RPPS de outra
Unidade da Federação ou pelo RGPS ou, se
não tiver vínculo com nenhum regime público
de previdência social, mediante avaliação
que ateste sua invalidez permanente, a ser
realizada por corpo clínico indicado pela
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PREVCOM-BrC, observados os parâmetros
da legislação aplicável à aposentadoria por
invalidez permanente do RPPS.
Art. 28. A Aposentadoria por Invalidez
consistirá em renda mensal decorrente do
número de cotas existente na respectiva
Reserva do Participante, observada a
metodologia de cálculo determinada nos
termos dos arts. 35 e 38 deste Regulamento.
§ 1º. Cessará o pagamento do benefício no
momento em que findar o prazo estipulado
para o recebimento das cotas ou no momento
em que a respectiva Reserva do Participante
apresentar saldo nulo.
§ 2º. O saldo das Subcontas Longevidade da
Reserva do Participante - Contas Participante,
Facultativa e Patrocinador, se houver, não será
computado para o cálculo da renda mensal a
que se refere o caput deste artigo, ressalvada
a possibilidade de expressa determinação do
Participante em sentido contrário, por ocasião
da concessão da Aposentadoria por Invalidez.
§ 3º. Em se tratando de Participante que
tenha optado pela Cobertura Adicional,
a respectiva Reserva do Participante será
acrescida do montante que vier a ser pago a
título de Cobertura Adicional pela companhia
seguradora contratada pela PREVCOMBrC, nos termos deste Regulamento e do
correspondente Contrato de Seguro, mediante
alocação na Conta Invalidez.
§ 4º. O Participante poderá optar por receber
à vista, em pagamento único e a título de
primeira prestação de seu benefício, o valor
de até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo
da Conta Participante de sua Reserva do
Participante.
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§ 5º. A parcela da Conta Participante paga
à vista na forma do § 4º deste artigo será
deduzida da Reserva do Participante para o
cálculo da renda mensal de que trata o caput
deste artigo.
Art. 29. Cessada a invalidez, será cancelado o
benefício de Aposentadoria por Invalidez.
§ 1º. Para os fins deste Regulamento, considerase cessada a invalidez no caso de ter sido
cancelado o benefício de aposentadoria por
invalidez que serviu de base para a concessão
do correspondente benefício pela PREVCOMBrC, nos termos do caput e do parágrafo único
do art. 27 deste Regulamento.
§ 2º. Caso a Aposentadoria por Invalidez tenha
sido concedida após avaliação por corpo
clínico indicado pela PREVCOM-BrC, nos
termos da parte final do parágrafo único do
art. 27 deste Regulamento, o cancelamento
do benefício dependerá de nova avaliação, que
ateste a cessação da invalidez, a ser realizada
por corpo clínico indicado pela PREVCOMBrC.
§ 3º. Recusando-se o Assistido a apresentarse para a reavaliação de que trata o § 2º
deste artigo, o pagamento do benefício será
suspenso pela PREVCOM-BrC, até que se
realize a reavaliação.
§ 4º. Sem prejuízo do cancelamento do
benefício, havendo prova de que a concessão
da Aposentadoria por Invalidez decorreu de
fraude, o Assistido estará obrigado a devolver
à PREVCOM-BrC a integralidade do valor que
houver recebido, reajustado pelo Índice do
Plano.
§ 5º. O ressarcimento a que se refere o § 4º
deste artigo poderá ser feito, a critério da
PREVCOM-BrC, mediante lançamento do
valor devido a débito da respectiva Reserva do
Participante.

Seção III
Da Pensão por Morte
Art. 30. A Pensão por Morte será concedida
aos Beneficiários do Participante que falecer,
desde que lhes tenha sido concedido o
benefício de pensão por morte pelo RPPS.
Parágrafo único. Caso se trate de Participante
que, na data de seu falecimento, não possuía
Vínculo Funcional com o Patrocinador, a
condição prevista no caput deste artigo deverá
ser cumprida pela comprovação do óbito e dos
demais requisitos exigidos pelo RPPS para fins
de concessão de pensão por morte.
Art. 31. A Pensão por Morte consistirá em
renda mensal decorrente do número de
cotas existente na respectiva Reserva do
Participante, observada a metodologia de
cálculo determinada nos termos dos arts. 36 e
38 deste Regulamento.
§ 1º. Cessará o pagamento do benefício no
momento em que findar o prazo estipulado
para o recebimento das cotas ou no momento
em que a Reserva do Participante apresentar
saldo nulo.
§ 2º. O saldo das Subcontas Longevidade da
Reserva do Participante - Contas Participante,
Facultativa e Patrocinador, se houver, será
computado para o cálculo da renda mensal a
que se refere o caput deste artigo.
§ 3º. Em se tratando de Participante que
tenha optado pela Cobertura Adicional,
a respectiva Reserva do Participante será
acrescida do montante que vier a ser pago a
título de Cobertura Adicional pela companhia
seguradora contratada pela PREVCOMBrC, nos termos deste Regulamento e do
correspondente Contrato de Seguro, mediante
alocação na Conta Óbito.
§ 4º. Os Beneficiários poderão optar por
receber à vista, em pagamento único e a título
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de primeira prestação do benefício, o valor de
até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo da
Conta Participante da respectiva Reserva do
Participante.
§ 5º. A parcela da Conta Participante paga à vista
na forma do § 4º deste artigo será deduzida da
Reserva do Participante para o cálculo da renda
mensal de que trata o caput deste artigo.
Art. 32. A Pensão por Morte será rateada em
partes iguais entre todos os Beneficiários e
o direito correspondente a cada Beneficiário
perdurará até o momento a que se refere o §
1º do art. 31 deste Regulamento ou até a perda
de sua condição de Beneficiário, o que ocorrer
primeiro.
§ 1º. Na hipótese de perda da condição de
Beneficiário, a respectiva parcela será rateada
em partes iguais entre os Beneficiários
remanescentes.
§ 2º. Concedida a Pensão, eventual habilitação
tardia ou prova posterior que implique inclusão
ou exclusão de Beneficiário só produzirá
efeitos financeiros a partir da competência
subsequente à da data de sua apresentação à
PREVCOM-BrC.
§ 3º. Inexistindo ou deixando de existir
Beneficiário, os herdeiros civis do Participante
poderão solicitar o recebimento do saldo
existente na respectiva Reserva do Participante.
§ 4º. Na hipótese do § 3º deste artigo, não
havendo herdeiros civis ou na ausência de
solicitação de recebimento do saldo da Reserva
do Participante no prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data do falecimento do Participante,
as respectivas cotas serão transferidas para
o Fundo Administrativo de que trata o art. 14
deste Regulamento, observado o disposto no
art. 75 da Lei Complementar n° 109, de 29 de
maio de 2001.
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Seção IV
Do Benefício de Longevidade
Art. 33. O Benefício de Longevidade
será concedido, mediante requerimento
à PREVCOM-BrC, ao Participante que
ultrapassar a idade correspondente à sua
expectativa de vida estimada na data da
concessão da Aposentadoria Programada ou
da Aposentadoria por Invalidez, desde que haja
saldo nas Subcontas Longevidade - Contas
Participante, Facultativa e Patrocinador e/ou
na Conta Sobrevivência da respectiva Reserva
do Participante.
§ 1º. A expectativa de vida a que se refere o
caput deste artigo será estimada através da
tábua de mortalidade que estiver prevista no
Plano Anual de Custeio na data da concessão
da Aposentadoria Programada ou por Invalidez.
§ 2º. É irrelevante o fato do Participante de
que trata o caput estar ou não em gozo de
benefício de Aposentadoria Programada ou
por Invalidez no momento em que se verificar
a sobrevivência.
§ 3º. O Benefício de Longevidade poderá ser
requerido antecipadamente pelo Participante
em gozo de Aposentadoria Programada ou por
Invalidez cujo pagamento venha a cessar em
virtude do término do prazo estipulado para
o recebimento das cotas ou do esgotamento
das cotas existentes na respectiva Reserva do
Participante, nos termos do § 1º do art. 26 ou
do § 1º do art. 28, conforme o caso.
§ 4º. Na hipótese de falecimento do Participante
em gozo do Benefício de Longevidade, o
saldo das Subcontas Longevidade - Contas
Participante, Facultativa e Patrocinador e da
Conta Sobrevivência da respectiva Reserva
do Participante será utilizado para fins de
concessão do benefício de Pensão por Morte,
sem prejuízo do disposto nos §§ 3º e 4º do art.
32 deste Regulamento.
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Art. 34. O Benefício de Longevidade consistirá
em renda mensal decorrente do número de
cotas existente nas Subcontas Longevidade Contas Participante, Facultativa e Patrocinador
e na Conta Sobrevivência da Reserva do
Participante, observada a metodologia de
cálculo determinada nos termos dos arts. 37
e 38 deste Regulamento.
Parágrafo único. Cessará o pagamento do
benefício no momento em que findar o
prazo estipulado para o recebimento das
cotas ou no momento em que as Subcontas
Longevidade - Contas Participante, Facultativa
e Patrocinador e a Conta Sobrevivência
passarem a apresentar saldo nulo.
Seção V
Das Formas de Recebimento dos Benefícios
Art. 35. A renda mensal da Aposentadoria
Programada e da Aposentadoria por Invalidez
será paga pelo prazo, em meses, equivalente
à expectativa de vida correspondente à
idade do Participante na data da concessão
do benefício, estimada através da tábua de
mortalidade que estiver prevista no Plano
Anual de Custeio, podendo o Participante,
alternativamente, optar pelo recebimento em
prazo diverso, desde que não inferior a 180
(cento e oitenta) meses.
Art. 36. A renda mensal da Pensão por Morte
será paga pelo prazo, em meses, equivalente
à expectativa de vida correspondente à idade
que o Participante tinha ao falecer, estimada
através da tábua de mortalidade prevista
no Plano Anual de Custeio, podendo os
Beneficiários, alternativamente, optar pelo
recebimento do benefício em prazo diverso,
observado, em qualquer hipótese, o período
mínimo de 60 (sessenta) meses.
Art. 37. A renda mensal do Benefício de
Longevidade será paga pelo prazo, em
meses, equivalente à expectativa de vida

correspondente à idade do Participante na
data da concessão do benefício, estimada
através da tábua de mortalidade que estiver
prevista no Plano Anual de Custeio, podendo
o Participante, alternativamente, optar pelo
recebimento em prazo diverso, desde que não
inferior a 12 (doze) meses.
Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo não se aplica no caso de ter sido
adquirida pelo Participante, nos termos do art.
22 deste Regulamento, Cobertura Adicional
para o recebimento de renda vitalícia, caso
em que a renda mensal do Benefício de
Longevidade será paga pela PREVCOM-BrC
de forma atrelada aos pagamentos efetuados
à PREVCOM-BrC pela companhia seguradora
a que se refere o § 2º do art. 22 deste
Regulamento.
Art. 38. A renda mensal dos benefícios
previstos neste Regulamento corresponderá
a um número constante ou decrescente de
cotas, à escolha do Participante ou de seus
Beneficiários, conforme o caso, observado
o prazo definido para o recebimento do
benefício.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica à hipótese a que se refere o
parágrafo único do art. 37 deste Regulamento,
caso em que a renda mensal do Benefício de
Longevidade estará atrelada aos pagamentos
efetuados à PREVCOM-BrC pela companhia
seguradora a que se refere o § 2º do art. 22
deste Regulamento.
Art. 39. O Assistido poderá alterar o prazo
e a forma de recebimento do respectivo
benefício, observadas
as
alternativas
disponíveis neste Regulamento, mediante
requerimento justificado à PREVCOM-BrC, o
qual, uma vez deferido, ensejará o recálculo
da correspondente renda mensal.
§ 1º. Na hipótese de dois ou mais Beneficiários
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serem Assistidos, o requerimento de que trata
o caput deste artigo deverá ser subscrito por
todos em consenso.
§ 2º. Antes de deferir o requerimento de que
trata o caput deste artigo, a PREVCOM-BrC
poderá encaminhar ponderações de ordem
técnica ao Assistido, que poderá insistir em seu
requerimento ou dele desistir.
§ 3º. O disposto no caput deste artigo não se
aplica à hipótese a que se refere o parágrafo
único do art. 38 deste Regulamento, caso em
que a renda mensal vitalícia do Benefício de
Longevidade estará atrelada aos pagamentos
efetuados à PREVCOM-BrC pela companhia
seguradora mencionada no § 2º do art. 22
deste Regulamento.
Art. 40. O Assistido poderá optar pelo
recebimento, em parcela única, da totalidade
das cotas da Reserva do Participante, desde que
se configure uma das seguintes situações:

Art. 41. O valor da renda mensal em moeda
corrente será o que resultar da multiplicação
das cotas correspondentes pelo valor da cota
vigente no mês da competência.
Parágrafo único. O pagamento da renda
mensal será efetuado até o quinto dia útil do
mês subsequente ao da competência.
CAPÍTULO VI
DOS INSTITUTOS

Seção I
Disposições Comuns

I – por ocasião da concessão do benefício, o valor
das cotas acumuladas na Reserva do Participante
seja inferior a 100 (cem) UMPs; ou

Art. 42. Desde que preenchidos os requisitos
necessários, nos termos deste Capítulo, o
Participante que não estiver em gozo de
benefício poderá optar por um dos seguintes
institutos:

II – durante a manutenção do benefício, o valor
da respectiva renda mensal passe a ser inferior a
3 (três) UMPs.

I - Autopatrocínio;

§ 1º. Entende-se por UMP a Unidade Monetária
do Plano, equivalente a R$ 100,00 (cem reais)
na data da aprovação deste Regulamento pela
PREVIC, devendo este valor ser reajustado
no início de cada ano, pelo Índice do Plano
acumulado até o mês dezembro do ano anterior.
§ 2º. Na hipótese de dois ou mais Beneficiários
serem Assistidos, o requerimento de que trata o
caput deste artigo deverá ser subscrito por todos
em consenso.
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§ 3º. A faculdade de que trata o inciso II do caput
deste artigo só será aplicável se o valor da renda
mensal permanecer inferior a 3 (três) UMPs
após o recálculo da renda mensal decorrente da
alteração do prazo e da forma de recebimento do
benefício, observadas as alternativas disponíveis
neste Regulamento.

II - Benefício Proporcional Diferido;
III - Portabilidade; ou
IV - Resgate.
Art. 43. Para fins de opção por um dos
institutos, a PREVCOM-BrC fornecerá ao
Participante, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que tiver sido
comunicada do rompimento do Vínculo
Funcional do Participante com o Patrocinador,
extrato contendo as informações exigidas pela
legislação vigente.
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§ 1º. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
do recebimento do extrato a que se refere o
caput deste artigo, o Participante deverá optar
por um dos institutos elencados no art. 42
deste Regulamento, mediante protocolo de seu
Termo de Opção.
§ 2º. O Participante que não fizer sua opção
no prazo previsto no parágrafo anterior terá
presumida, na forma da legislação vigente, sua
opção pelo Benefício Proporcional Diferido,
desde que atendidas as condições previstas na
Seção III deste Capítulo.
§ 3º. Na hipótese do § 2º deste artigo, caso o
Participante não atenda às condições exigidas
para se habilitar ao Benefício Proporcional
Diferido, ser-lhe-á deferido o Resgate, na forma
da Seção V deste Capítulo, cujo pagamento
será efetuado mediante requerimento.
§ 4º. O prazo para opção a que se refere o §
1º deste artigo será suspenso na hipótese
de ser apresentado, pelo Participante,
questionamento referente às informações
constantes do extrato de que trata o caput
deste artigo, devendo a PREVCOM-BrC prestar
os esclarecimentos pertinentes no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados
do protocolo do pedido de esclarecimentos,
voltando a correr o prazo para opção a partir
da data em que o Participante receber os
esclarecimentos.
Seção II
Do Autopatrocínio
Art. 44. No caso de perda parcial ou total de
Remuneração, observado o disposto no art. 17
deste Regulamento, o Participante Patrocinado
ou Individual poderá optar pelo Autopatrocínio,
devendo, para tanto, manter inalterado
o pagamento da respectiva contribuição,
assumindo o Participante Patrocinado,

se for o caso, o pagamento da parcela da
Contribuição Patronal correspondente à sua
perda remuneratória, observados os critérios
estabelecidos no Plano Anual de Custeio e o
disposto no § 4º do art. 11 deste Regulamento.
§ 1º. O rompimento do Vínculo Funcional é
considerado perda total da Remuneração e,
na hipótese de opção pelo Autopatrocínio,
ensejará a reclassificação do Participante
Patrocinado ou Individual para a categoria de
Participante Especial.
§ 2º. O Participante Patrocinado que sofrer
perda parcial de remuneração e optar
pelo Autopatrocínio mantém seu direito à
Contribuição Patronal sobre o valor de sua nova
Remuneração que exceder o teto do RGPS.
§ 3º. Para tornar efetiva sua opção pelo
Autopatrocínio, o Participante deverá recolher
à PREVCOM-BrC, até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao do protocolo do Termo
de Opção, as contribuições referentes às
competências vencidas a partir da perda
remuneratória,
observando-se,
quanto
às parcelas da Contribuição Básica e da
Contribuição Patronal relativas ao custeio da
Cobertura Adicional, o disposto no § 8º do art.
21 deste Regulamento.
§ 4º. Considera-se como data de início do
Autopatrocínio o dia seguinte ao da perda
remuneratória.
§ 5º. A opção pelo Autopatrocínio não impede
a posterior opção pelo Benefício Proporcional
Diferido, pelo Resgate ou pela Portabilidade.
Seção III
Do Benefício Proporcional Diferido
Art. 45. O Participante Patrocinado, Individual
ou Especial poderá optar pelo Benefício
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Proporcional Diferido, interrompendo o
pagamento de suas contribuições, desde que:

I - tenha ocorrido o rompimento de seu Vínculo
Funcional;

I - tenha ocorrido o rompimento de seu Vínculo
Funcional;

II - possua pelo menos 6 (seis) meses
ininterruptos de inscrição no Plano;

II - não tenha se tornado elegível a benefício
previsto neste Regulamento;

III - não esteja em gozo de benefício previsto
neste Regulamento; e

III – possua pelo menos 6 (seis) meses
ininterruptos de inscrição no Plano; e

IV - não tenha optado pelo Resgate.

IV - não tenha optado pela Portabilidade nem
pelo Resgate.
§ 1º. A opção pelo Benefício Proporcional
Diferido implicará, a partir da data do
requerimento, na obrigação de pagamento
da Contribuição Administrativa a que se
refere a letra “c” do inciso I do art. 11 deste
Regulamento, sem prejuízo da Contribuição
Facultativa correspondente à Cobertura
Adicional de que tratam os arts. 21 e 22 deste
Regulamento.
§ 2º. A Contribuição Administrativa poderá ser
descontada diretamente do saldo da Reserva
do Participante, a não ser que o Participante
Vinculado opte pelo pagamento direto dessa
contribuição, na forma definida pela DiretoriaExecutiva da PREVCOM-BrC.
§ 3º. A opção pelo Benefício Proporcional
Diferido não impede a posterior opção pelo
Resgate ou pela Portabilidade.
Seção IV
Da Portabilidade
Art. 46. O Participante Patrocinado, Individual,
Especial ou Vinculado poderá optar pela
Portabilidade de seu direito acumulado no
Plano GOIÁS SEGURO para outro plano de
benefícios operado por entidade de previdência
complementar ou companhia seguradora
autorizada a operar plano de benefícios de
caráter previdenciário, desde que:
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§ 1º. Não se aplica o disposto no inciso II
do caput deste artigo aos casos em que o
participante possua recursos portados oriundos
de outro plano de benefícios de previdência
complementar, hipótese em que não será
exigido prazo de carência, inclusive no que
se refere aos recursos acumulados no Plano
GOIÁS SEGURO.
§ 2º. O direito acumulado do Participante, para
os fins do disposto neste artigo,
corresponderá ao saldo de sua Reserva do
Participante.
§ 3º. Ao receber o Termo de Opção de que
trata o § 1º do art. 43 deste Regulamento,
a PREVCOM-BrC emitirá o Termo de
Portabilidade, o qual deverá ser encaminhado
ao Participante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data do protocolo do Termo de
Opção.
§ 4º. O Participante que discordar das
informações constantes do Termo de
Portabilidade poderá apresentar contestação
à PREVCOM-BrC, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis da data em que houver recebido o
documento, devendo a PREVCOM-BrC, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data
do protocolo da contestação, retificar o Termo
de Portabilidade ou explicar ao Participante as
razões pelas quais o ratifica.
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§ 5º. A transferência do valor correspondente
ao direito acumulado, apurado com base no
valor da cota vigente na data da transferência,
dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente
à data do protocolo do Termo de Opção ou da
contestação apresentada pelo Participante,
fazendo cessar os compromissos do Plano para
com o Participante e seus Beneficiários.
§ 6º. A Portabilidade não caracteriza resgate,
sendo vedado que os recursos financeiros
correspondentes transitem pelo Participante,
sob qualquer forma.

Tempo de inscrição
no Plano até a data
do rompimento do
Vínculo Funcional

% da Conta
Patrocinador a ser
incluído no valor do
Resgate

até 3 anos

0%

a partir de 3 anos

5%

a partir de 6 anos

10%

a partir de 9 anos

15%

a partir de 12 anos

20%

a partir de 15 anos

25%

§ 7º. A Portabilidade é direito inalienável do
Participante, não podendo ser objeto de cessão.

a partir de 18 anos

30%

a partir de 21 anos

40%

Art. 47. O Plano poderá receber recursos
portados de entidade de previdência
complementar ou companhia seguradora
autorizada a operar plano de benefícios de
caráter previdenciário, desde que observado
o disposto neste Regulamento e na legislação
aplicável.

a partir de 24 anos

50%

Seção V
Do Resgate
Art. 48. O Participante Patrocinado, Individual,
Especial ou Vinculado poderá optar pelo
Resgate, desde que:
I - não esteja em gozo de benefício previsto
neste Regulamento; e
II - não tenha optado pela Portabilidade.
§ 1º. O Resgate será pago desde que tenha
ocorrido o rompimento do Vínculo Funcional
e compreenderá a integralidade do saldo da
respectiva Reserva do Participante, exceto o
saldo da Subconta EFPC da Conta Portabilidade
e o saldo da Conta Patrocinador, que, sobre
este saldo, será aplicado um dos percentuais
a seguir, a depender do tempo de inscrição

do Participante no Plano GOIÁS SEGURO,
computado este até o momento em que tiver
ocorrido o rompimento do Vínculo Funcional.
§ 2º. É facultado o Resgate de valores
portados constituídos em plano de previdência
complementar administrado por Entidade
Aberta de Previdência Complementar –
EAPC ou companhia seguradora, alocados
na Subconta EAPC-Conta Portabilidade da
Reserva do Participante.
§ 3º. É vedado o Resgate de valores portados
constituídos em plano de previdência
complementar administrado por Entidade
Fechada de Previdência Complementar –
EFPC, alocados na Subconta EFPC - Conta
Portabilidade da Reserva do Participante.
§ 4º. O Participante que optar pela Portabilidade
e que mantiver no Plano GOIÁS SEGURO o
saldo da Conta Portabilidade, nos termos dos
§§ 2º e 3º deste artigo, assumirá a condição de
Participante Vinculado.
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§ 5º. O valor correspondente ao Resgate,
observado o disposto no § 1º deste artigo, será
obtido com base no número de cotas apurado
na data da cessação das contribuições ao
Plano GOIÁS SEGURO, devendo ser atualizado
com base no valor da cota vigente na data do
pagamento.

prescreverão em 05 (cinco) anos as prestações
não pagas, nem reclamadas, contados da data
em que forem devidas.

§ 6º. Por ocasião do pagamento do Resgate,
a PREVCOM-BrC efetuará os descontos a que
estiver obrigada por lei ou por determinação da
PREVIC.

Art. 51. Na hipótese de liquidação da
PREVCOM-BrC, deverão ser observadas as
disposições legais vigentes.

§ 7º. É facultado ao Participante optar pelo
recebimento do Resgate em parcela única
ou em até 12 (doze) parcelas mensais e
consecutivas, atualizadas pela variação do
valor da cota do Plano.
§ 8º. O pagamento da parcela única ou da
primeira parcela mensal do Resgate será
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data do protocolo do Termo de Opção.
§ 9º. Uma vez pago o Resgate, cessará todo e
qualquer compromisso do Plano para com o
Participante e seus Beneficiários e herdeiros
civis, salvo quanto a eventuais recursos
oriundos de Portabilidade não resgatados.
Art. 49. Este Regulamento só poderá ser alterado
por deliberação do Conselho Deliberativo da
PREVCOM-BrC, mediante prévia e expressa
concordância dos Patrocinadores, observada
a legislação vigente, e mediante aprovação da
PREVIC.
Parágrafo único. As alterações ao Regulamento
não poderão contrariar os objetivos da
PREVCOM-BrC, prejudicar direitos adquiridos
e direitos acumulados de Participantes e
Assistidos, ou violar a legislação vigente.

Parágrafo único. Não se aplica a prescrição
contra menores, incapazes e ausentes, na
forma da lei.

Art. 52. Os Patrocinadores poderão se retirar da
PREVCOM-BrC, a qualquer tempo, desde que
cumpridas as normas legais vigentes relativas à
retirada de patrocínio e o Convênio de Adesão.
Art. 53. A PREVCOM-BrC poderá solicitar
periodicamente dados aos Participantes e
Assistidos a fim de manter o cadastro do plano
atualizado, podendo sua Diretoria Executiva
deliberar a suspensão do benefício de renda
mensal, caso haja sonegação das informações
solicitadas.
Art. 54. Os casos omissos serão decididos
pelo Conselho Deliberativo, por proposta
da Diretoria Executiva da PREVCOM-BrC,
observada a legislação vigente.
Art. 55. Este Regulamento entra em vigor após
a publicação de sua aprovação pela Autoridade
Competente no Diário Oficial da União.
Parágrafo único - O inteiro teor deste
Regulamento será publicado no Diário Oficial
do Estado, após a aprovação a que se refere o
caput deste artigo.

Art. 50. Não ocorrerá decadência do direito aos
benefícios previstos neste Regulamento, mas
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ESTATUTO
PLANO DE
BENEFÍCIOS
GOIÁS SEGURO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DO BRASIL CENTRAL

ESTATUTO SOCIAL
DA PREVCOM-BrC
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Art. 1º. A Fundação de Previdência
Complementar do Brasil Central – PREVCOMBrC, instituída na forma autorizada pela
Lei nº 19.179, de 29 de dezembro de
2015, é entidade fechada de previdência
complementar, de natureza pública com
personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, dotada de autonomia
administrativa, financeira, gerencial e
patrimonial, que exercerá seu poder de tutela
administrativa por intermédio da Secretaria
de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. A PREVCOM-BrC regerse-á pelas normas e pelos princípios
estabelecidos
neste
Estatuto,
nos
regulamentos específicos de cada plano
de benefícios e nas instruções formuladas
pelos órgãos governamentais competentes,
observada a legislação aplicável ao Regime
de Previdência Complementar, em especial
as Leis Complementares Federais nºs 108
e 109, ambas de 29 de maio de 2001, a Lei
nº 19.179, de 29 de dezembro de 2015, ou
normatividade que as substituir.
Art. 2º. A PREVCOM-BrC tem sede e foro na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 3º. O prazo de duração da PREVCOMBrC é indeterminado.
Parágrafo único. A PREVCOM-BrC não poderá
solicitar recuperação judicial nem estará
sujeita a falência, mas somente ao regime
de intervenção e liquidação extrajudicial

previsto na legislação específica do Regime de
Previdência Complementar, em especial o do
Capítulo VI da Lei Complementar federal nº
109, de 29 de maio de 2001.
CAPÍTULO II
DO OBJETIVO

Art. 4º. A PREVCOM-BrC tem por objetivo
instituir, administrar e executar planos
de benefícios de natureza previdenciária
complementar,
após
autorização
de funcionamento e aprovação dos
regulamentos dos planos de benefícios, de
acordo com o art. 6º da Lei Complementar
federal nº 108, de 29 de maio de 2001.
Parágrafo único. Os planos de benefícios
serão estabelecidos na modalidade
“contribuição definida”, de conformidade
com o disposto nos §§ 14 e 15 do art. 40
da Constituição Federal, bem como nas Leis
Complementares Federais nºs 108 e 109,
ambas de 29 de maio de 2001.
Art. 5º. Os planos de benefícios instituídos
pelos respectivos patrocinadores deverão ter
regulamentos específicos e ser aprovados
por deliberação da maioria simples dos
integrantes do Conselho Deliberativo da
PREVCOM-BrC.
Parágrafo único. Os regulamentos dos
planos de benefícios, após aprovação do
Conselho Deliberativo, serão encaminhados
para autorização dos órgãos governamentais
competentes.
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CAPÍTULO III
DOS
PATROCINADORES,
PARTICIPANTES,
BENEFICIÁRIOS E ASSISTIDOS

Seção I
Dos Patrocinadores

Art. 6º. O Estado de Goiás, por meio
dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, os Tribunais de Contas do Estado
e dos Municípios, o Ministério Público
e a Defensoria Pública, bem como as
autarquias e fundações públicas estaduais
são patrocinadores da Fundação de
Previdência Complementar do Brasil Central
– PREVCOM-BrC.
§ 1º. Poderão ser patrocinadores da Fundação
de Previdência Complementar do Brasil
Central – PREVCOM-BrC – os Municípios
e os Estados da República Federativa do
Brasil, desde que, mediante lei autorizativa
específica, venham a firmar convênio com a
Entidade.
§ 2º. Para fins deste Estatuto, os Poderes
Legislativo, Judiciário, os Tribunais de Contas
do Estado e dos Municípios, o Ministério
Público e a Defensoria Pública adquirirão
a condição de patrocinadores, mediante
celebração de convênios de adesão
específicos com a PREVCOM-BrC.
Seção II
Dos Participantes, Beneficiários e Assistidos

Art. 7º. É participante a pessoa física, definida
na forma do art. 1º da Lei nº 19.179, de 29 de
dezembro de 2015, que vier a ingressar no
serviço público estadual a partir da vigência
do regime de previdência complementar
de que trata este Estatuto, operando-se
automaticamente sua adesão ao plano
de benefícios, de natureza previdenciária
complementar, administrado e executado
pela PREVCOM-BrC.

4

ESTATUTO SOCIAL DA PREVCOM-BrC

Parágrafo Único. Permanecerá como
participante da PREVCOM-BrC a pessoa
que se mantiver vinculada ao plano no
qual se inscreveu, na hipótese prevista
no regulamento do respectivo plano de
benefícios.
Art. 8º. Será considerado assistido o
participante ou seu beneficiário em gozo de
benefício de prestação continuada.
Art. 9º. São consideradas beneficiárias as
pessoas físicas inscritas pelo participante
ou pelo assistido nos termos do respectivo
regulamento do plano de benefícios.
Parágrafo Único. Os beneficiários somente
poderão exercer a prerrogativa conferida aos
assistidos, de integrar o Conselho Deliberativo
ou Conselho Fiscal da PREVCOM-BrC,
enquanto estiverem usufruindo benefício de
prestação continuada.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO DOS PLANOS E
DE SUA APLICAÇÃO

Art. 10. Os planos de benefícios administrados
pela Fundação de Previdência Complementar
do Brasil Central – PREVCOM-BrC – terão
patrimônios autônomos, independentes
e desvinculados entre si e em relação ao
patrimônio dos patrocinadores, sendo
acumulados a partir, dentre outras, das
seguintes fontes:
I – contribuições dos patrocinadores e dos
participantes;
II – recursos financeiros e patrimoniais de
qualquer natureza e origem que forem
destinados ao plano de benefícios ou que,
por direito, lhes pertencerem;

III – receitas patrimoniais e financeiras;
IV – receitas decorrentes de suas atividades;
V – doações, legados e auxílios;
VI – frutos civis e outras aquisições de
disponibilidades econômicas de qualquer
natureza.
Art. 11. A PREVCOM-BrC aplicará o
patrimônio dos planos de benefícios por ela
administrados de acordo com os interesses
previdenciários dos participantes e dos
assistidos, em conformidade com normas
do Conselho Monetário Nacional e a política
de investimentos fixada por seu Conselho
Deliberativo em consonância com os comitês
gestores dos planos.
§ 1º. As diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Deliberativo deverão visar a otimização dos
investimentos, buscando atingir simultânea e
adequadamente os seguintes objetivos:
I – segurança dos investimentos;
II – rentabilidade líquida, efetiva e real,
compatível com a intensidade de geração de
capital requerida pela taxa de juros atuarial
do respectivo plano de benefícios;
III – solvência dos investimentos, assegurando
que os mesmos respondam pelos benefícios
contratados à medida que forem requeridos;
IV – liquidez das aplicações para assegurar
a permanente negociação dos ativos a fim
de atender às necessidades de prover as
obrigações previdenciárias;
V – transparência, mediante prestação
aos órgãos de controle, participantes,
assistidos, beneficiários e patrocinadores
de informações necessárias sobre os
investimentos do plano de benefícios.

§ 2º. A gestão das aplicações dos recursos
da PREVCOM-BrC poderá ser própria ou por
entidade autorizada e credenciada ou mista.
CAPÍTULO V
DO REGIME CONTÁBIL - FINANCEIRO E DA
PUBLICIDADE DOS ATOS

Art. 12. A natureza pública da Fundação de
Previdência Complementar do Brasil Central
– PREVCOM-BrC –, a que se refere o § 15 do
art. 40 da Constituição Federal, consistirá na:
I – submissão às legislações federal e estadual
sobre licitação e contratos administrativos
na atividade-meio;
II – contratação de pessoal por meio de
concurso público de provas ou de provas e
títulos, na forma do art. 37, II, da Constituição
Federal, à exceção dos cargos considerados
de livre nomeação;
III – publicação anual, no Diário Oficial do
Estado e em sítio oficial da administração
pública, dos seus demonstrativos contábeis,
atuariais, financeiros e de benefícios,
sem prejuízo do fornecimento de
informações aos participantes e assistidos
do plano de benefícios previdenciários
complementares, ao órgão regulador e
fiscalizador das entidades fechadas de
previdência complementar, na forma das
Leis Complementares federais nºs 108 e 109,
ambas de 29 de maio de 2001, à Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás, aos Tribunais
de Contas do Estado e dos Municípios e ao
Ministério Público Estadual;
IV – fiscalização da PREVCOM-BrC pela
Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de
Contas do Estado e Ministério Público
Estadual.
Art. 13. As atividades da PREVCOM-BrC
serão fiscalizadas não somente pelas
instituições previstas no inciso IV do art.
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12, como também pelo órgão de controle
das entidades fechadas de previdência
complementar, na forma dos arts. 41, 42 e
43 da Lei Complementar federal nº 109, de
29 de maio de 2001, pelo Conselho Fiscal
da Entidade, nos termos deste Estatuto e
das Leis Complementares federais nºs 108
e 109, ambas de 29 de maio de 2001, pelos
patrocinadores, nos termos do art. 25 da
Lei Complementar federal nº 108, de 29 de
maio de 2001, e contarão, obrigatoriamente,
com auditoria independente de natureza
contábil, atuarial e de benefícios, nos termos
da regulamentação aplicável.
Art. 14. O exercício financeiro da PREVCOMBrC coincidirá com o ano civil.
Art. 15. Até 30 de novembro de cada ano,
será apresentado ao Conselho Deliberativo o
orçamento para o ano seguinte.
Parágrafo único. O orçamento deverá
contemplar o custeio administrativo
segregado por plano de benefícios da
PREVCOM-BrC.
Art. 16. Ao fim de cada exercício financeiro, a
Diretoria Executiva fará elaborar:
I – demonstrações contábeis, atuariais,
financeiras e de benefícios, sem prejuízo
de outras informações aos participantes
e assistidos do plano de benefícios e ao
órgão regulador e fiscalizador das entidades
fechadas de previdência complementar,
em conformidade com as disposições
das Leis Complementares Federais nºs
108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001,
devendo exprimir com clareza a situação
do patrimônio dos planos de benefícios e as
mutações ocorridas no exercício;
II – balanço patrimonial;
III – demonstração da mutação do ativo líquido;
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IV – demonstração do fluxo financeiro;
V – demonstração analítica dos investimentos;
VI – balanço orçamentário;
VII – avaliações atuariais de cada plano de
benefícios, por pessoa jurídica ou profissional
legalmente habilitado;
VIII – demonstração do plano de gestão
administrativa.
§ 1º. As demonstrações contábeis devem ser
complementadas por notas explicativas e
outros quadros demonstrativos, necessários
ao minucioso esclarecimento da situação
patrimonial e dos resultados do exercício, e
divulgadas na forma do inciso III do art. 12
desta Lei.
§ 2º. A PREVCOM-BrC deverá disponibilizar
aos participantes e assistidos acesso
individual ao saldo da respectiva conta
de acumulação, conforme estabelecido
no regulamento do respectivo plano de
benefícios ao qual estiverem vinculados,
observada a regulamentação aplicável.
Art. 17. As informações contidas na
política de investimentos da Entidade,
aprovada pelo Conselho Deliberativo,
serão disponibilizadas aos participantes
ativos, aos participantes assistidos e aos
beneficiários assistidos, na forma e nos
prazos previstos na legislação vigente.
CAPÍTULO VI
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 18. São órgãos de administração da
PREVCOM-BrC:
I – Conselho Deliberativo;
II – Conselho Fiscal;
III – Diretoria Executiva.

§ 1º. Por ato da Diretoria Executiva, mediante
determinação do Conselho Deliberativo,
deverão ser criadas as seguintes estruturas
auxiliares:
I – 01 (um) Comitê Gestor para cada plano
de benefícios;
II – 01 (um) Comitê de Investimentos.
§ 2º. A assessoria jurídica da PREVCOMBrC será exercida, preferencialmente, por
Procurador Autárquico ou Procurador do
Estado de Goiás.

representantes
dos
participantes
e
assistidos, serão escolhidos por meio de
eleição direta entre seus pares, sem distinção
entre eles, desde que inscritos nos planos
previdenciários da Entidade, ficando a cargo
da mesma tomar as providências para a
realização da eleição.
§ 3º. Os membros titulares e suplentes do
Conselho Deliberativo deverão atender aos
requisitos previstos na legislação pertinente
e no art. 63 deste Regulamento.

Seção I
Do Conselho Deliberativo

§ 4°. Na composição do Conselho Deliberativo,
deverão ser considerados o número de
participantes vinculados a cada patrocinador e
o montante dos respectivos patrimônios.

Subseção I
Da Definição

Subseção III
Dos Mandatos

Art. 19. O Conselho Deliberativo é órgão
máximo da estrutura organizacional da
PREVCOM-BrC, responsável pela definição
da política geral de administração da
entidade e de seus planos de benefícios,
exercendo suas atribuições nos termos deste
Estatuto.

Art. 21. Os membros titulares e suplentes do
Conselho Deliberativo exercerão mandatos
de 04 (quatro) anos, com garantia de
estabilidade e término no mês de novembro,
podendo ser reconduzidos apenas para
01 (um) mandato consecutivo ou outros
mandatos não-consecutivos.

Subseção II
Da Composição

§ 1º. O membro do Conselho Deliberativo
somente perderá o mandato em virtude de:

Art. 20. O Conselho Deliberativo é composto
por 06 (seis) membros titulares e 06
(seis) suplentes, sendo 03 (três) titulares
e respectivos suplentes indicados pelos
patrocinadores e 03 (três) membros titulares
e respectivos suplentes eleitos diretamente
pelos participantes e assistidos.

I – renúncia;

§ 1º. O presidente do Conselho Deliberativo
deverá ser indicado por membro
representante dos patrocinadores, conforme
previsto no art. 11 da Lei Complementar
federal nº 108/2001.

IV – 03 (três) ausências consecutivas ou 05
(cinco) alternadas às reuniões do Conselho,
injustificadamente.

§ 2º. Os 03 (três) membros do Conselho
Deliberativo e respectivos suplentes,

II – condenação criminal transitada em
julgado;
III – decisão proferida
administrativo disciplinar;

em

processo

§ 2º. A instauração de processo
administrativo disciplinar para apuração
de irregularidades no âmbito de atuação
do
Conselho
Deliberativo
poderá
ESTATUTO SOCIAL DA PREVCOM-BrC
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determinar o afastamento do membro até
sua conclusão.
§ 3º. O afastamento de que trata o § 2º
deste artigo não implicará prorrogação
ou permanência no cargo além da data
inicialmente prevista para o término do
mandato.
§ 4º. O cancelamento da inscrição em plano
de benefícios pelo membro eleito implicará
renúncia ao cargo.
§ 5º. Os membros do Conselho Deliberativo
não poderão ocupar, cumulativamente,
cargos no Conselho Fiscal ou na Diretoria
Executiva, nem ser cônjuges, companheiros
ou parentes até segundo grau, entre si, ou de
integrantes dos colegiados.
§ 6º. A ausência injustificada a 03 (três)
reuniões consecutivas ou a 05 (cinco)
alternadas no período de 01 (um) ano
acarretará a instauração de processo
administrativo em decorrência do qual
poderá ocorrer a perda do mandato de
membro.
Art. 22. Nas ausências ou nos impedimentos
temporários do membro titular, esse será
substituído pelo respectivo suplente,
conforme definição no momento da
indicação ou eleição.
§ 1º. Estando o respectivo suplente impedido
ou impossibilitado de comparecer, ou no
caso de sua inexistência, a substituição
será feita por um dos suplentes dos demais
titulares, respeitado o princípio paritário do
art. 20 deste Estatuto.
§ 2º. A forma de escolha entre os suplentes
mencionados no § 1º será definida no
regimento interno do Colegiado.
§ 3º. A convocação do suplente poderá ser
feita com antecedência pelo presidente do
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Conselho Deliberativo ou poderá ocorrer no
início da reunião em que se verificar a falta
do titular.
Art. 23. Ocorrendo vacância de membro
titular no Conselho Deliberativo, a
substituição dar-se-á na forma do art. 22
deste Estatuto, respeitada a origem de
representação.
§ 1º. Não existindo suplentes em condições
de assumir a vaga, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – se a vaga for da representação do
patrocinador, o presidente do Conselho
Deliberativo consultará os patrocinadores
para suprir a vaga de titular e todas as
suplências, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias;
II – se a vaga for da representação dos
participantes e assistidos, observar-se-ão
as seguintes disposições:
a) caso a vacância ocorra até 12 (doze)
meses antes do término do mandato,
o presidente do Conselho Deliberativo
promoverá eleição para suprir a vaga de
titular e de todas as suplências, entre 45
(quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias;
b) caso a vacância ocorra nos últimos 12
(doze) meses do mandato, a substituição
será feita por outro suplente de mandato
não coincidente, com preferência para o
mais idoso.
§ 2º. Em qualquer das situações previstas
neste artigo, o novo titular completará o
mandato do seu antecessor, retornando
à condição de suplente, se for o caso,
respeitada a data de término do seu
mandato original.

Subseção IV
Das Competências

Art. 24. Compete ao Conselho Deliberativo:
I – deliberar sobre as propostas de planos
anuais e plurianuais de atividades e
acompanhar a execução dos mesmos;
II – convocar membros da Diretoria Executiva
e convidar os do Conselho Fiscal para as
reuniões do Conselho Deliberativo;
III – deliberar sobre propostas de diretrizes e
de política de investimentos para aplicação
dos recursos garantidores das reservas
previdenciárias de cada plano e acompanhar
sua execução;
IV – aprovar critérios e parâmetros para
habilitação de instituições financeiras que
poderão operar com a PREVCOM-BrC;
V – autorizar investimentos que envolvam
valores iguais ou superiores a 05% (cinco por
cento) dos recursos garantidores;
VI – deliberar sobre a política geral
de administração da PREVCOM-BrC,
aprovando o orçamento anual de despesas
administrativas, bem como o regimento
interno e suas alterações;

X – nomear e exonerar, conforme
indicação e determinação dos respectivos
patrocinadores, os membros dos comitês
gestores de plano;
XI – aprovar o plano de custeio;
XII – deliberar sobre alterações do Estatuto da
PREVCOM-BrC, inclusive sobre incorporação
daquelas decorrentes de lei;
XIII – deliberar sobre admissão ou retirada
de patrocinador de plano de benefícios e
as condições a serem estabelecidas em
convênio de adesão;
XIV – aceitar doações, com ou sem encargos;
XV – examinar e aprovar as demonstrações
contábeis;
XVI – examinar e aprovar o relatório anual
de atividades;
XVII – deliberar sobre o regulamento
do processo eleitoral e de consultas
dos representantes dos participantes e
assistidos para os órgãos de administração
e fiscalização da PREVCOM-BrC e de outros
processos de votação que venham a ocorrer;

VII – deliberar sobre alteração dos
regulamentos dos planos de benefício e sua
instituição ou extinção;

XVIII – aprovar contratação de auditoria
externa independente, atuário e avaliador
de gestão, observadas as disposições
regulamentares aplicáveis;

VIII – nomear os membros da Diretoria
Executiva,
mediante
indicação
dos
patrocinadores, e exonerá-los em decisão
fundamentada;

XIX – examinar recursos interpostos por
Diretor em face de decisões colegiadas da
Diretoria Executiva;

IX – deliberar sobre remuneração e vantagens
de qualquer natureza recebidas pelos
membros da Diretoria Executiva, obedecidas
normas sobre remuneração constantes das
Constituições e das leis aplicáveis;

XX – deliberar, atendidos os objetivos
precípuos da PREVCOM-BrC, sobre os casos
omissos deste Estatuto, dos regulamentos
dos planos de benefícios, ou das políticas de
competência do Conselho Deliberativo;
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XXI – aprovar o código de ética da PREVCOMBrC, assim como suas eventuais alterações;

Subseção V
Do Funcionamento

XXII – solicitar estudos e pareceres sobre
determinados assuntos técnicos necessários
ao bom desempenho da sua missão
institucional;

Art. 26. O Conselho Deliberativo reunirse-á ordinariamente uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que necessário,
por motivo de urgência ou relevância da
matéria.

XXIII – estabelecer limites e critérios para
o custeio de despesas de representação
institucional realizadas pelos membros do
Conselho Deliberativo e Fiscal e da Diretoria
Executiva.
§ 1º. A aprovação das matérias previstas
nos incisos VII, XIII e XIV deste artigo
dependerá de manifestação favorável dos
patrocinadores, podendo ser prévia ou
posterior à apreciação da matéria pelo
Conselho Deliberativo.
§ 2º. Qualquer dos membros do Conselho
Deliberativo poderá apresentar proposta de
alteração deste Estatuto.
Art. 25. Compete ao presidente do Conselho
Deliberativo:
I – dirigir e coordenar as atividades do
Conselho Deliberativo;
II – dar posse aos membros da Diretoria
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal;
III – convocar as reuniões do Conselho
Deliberativo, estabelecendo a pauta a ser
deliberada, que será distribuída com, no
mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da
data marcada para a reunião;
IV – decidir assuntos urgentes ad referendum
do plenário.
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§ 1º. Para instalação das reuniões é necessária,
em primeira convocação, a presença da
maioria absoluta dos membros do Conselho e,
em segunda convocação, que deverá ocorrer
01 (uma) hora após a primeira, com metade
de seus membros.
§ 2º. As reuniões extraordinárias poderão
ser convocadas pelo presidente do Conselho
Deliberativo, pela maioria absoluta de seus
membros ou pelo diretor-presidente da
PREVCOM-BrC, com, no mínimo, 01 (um)
dia de antecedência.
§ 3º. A convocação extraordinária deverá
ser comunicada aos membros do Conselho
deliberativo com informação expressa das
razões de urgência que a motivaram.
§ 4º. É facultado ao Conselho Deliberativo,
por intermédio de seu presidente, convocar
os diretores da PREVCOM-BrC, inclusive
o diretor-presidente, para participar das
reuniões, podendo o convocado, para tanto,
delegar poderes a outro diretor, ou fazer-se
acompanhar por quem entender necessário,
a título de assessoramento.
Art. 27. O presidente do Conselho Deliberativo
participará das votações, prevalecendo o seu
voto em caso de empate.
Parágrafo único. As matérias constantes
do art. 24 deste Estatuto somente poderão
ser deliberadas em reunião que contar
com a presença do presidente do Conselho
Deliberativo.

Subseção VI
Da Remuneração

Art. 28. A remuneração mensal dos membros
do Conselho Deliberativo corresponderá
a 20% (vinte por cento) do valor da
remuneração mensal do diretor-presidente
da Fundação de Previdência Complementar
do Brasil Central – PREVCOM-BrC –,
condicionada à participação a, no mínimo,
01 (uma) reunião mensal.
Seção II
Da Diretoria Executiva
Subseção I
Da Definição

Art. 29. A Diretoria Executiva é órgão
de administração geral da PREVCOMBrC, competindo-lhe propor e executar
diretrizes e políticas aprovadas pelo
Conselho Deliberativo, além dos demais
atos necessários à gestão nos termos deste
Estatuto.
Subseção II
Da Composição

Art. 30. A Diretoria Executiva é órgão
colegiado, composto de 04 (quatro)
membros
efetivos,
indicados
pelos
patrocinadores e nomeados pelo Conselho
Deliberativo, sendo:
I – 01 (um) diretor presidente;
II – 01 (um) diretor de administração;
III – 01 (um) diretor de seguridade;
VI – 01 (um) diretor de investimentos.
§ 1º. Os membros da Diretoria Executiva
deverão atender, além das condições legais
estabelecidas, aos requisitos previstos no
art. 63 deste Estatuto.

§ 2º. Sem prejuízo de outras atribuições
fixadas pela legislação de previdência
complementar, por este Estatuto, pelo
regimento interno, pelos regulamentos dos
planos e pelas deliberações do Conselho
Deliberativo e da Diretoria Executiva, são
atribuições de cada diretoria, observadas as
alçadas estabelecidas:
I – o diretor-presidente é responsável pela
coordenação geral dos trabalhos da diretoria,
pelo relacionamento com os demais
órgãos de administração e fiscalização,
pela representação da PREVCOM-BrC,
coordenação do planejamento estratégico,
comunicação institucional e política de
controles, observadas as disposições legais
e regulamentares, bem como as diretrizes e
normas baixadas pelo Conselho Deliberativo;
II – a diretoria de administração é
responsável pela gestão da área de suporte
administrativo, pessoal, suporte tecnológico,
bem como do programa administrativo,
de contabilidade, orçamento, organização,
métodos e controladoria;
III – a diretoria de investimentos é
responsável pela gestão do programa de
investimentos, coordenação do Comitê
de Investimentos, avaliação e negociação
dos ativos que compõem os recursos
garantidores, observados os princípios da
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez,
transparência dos investimentos e outras
reservas sob gestão da PREVCOM-BrC;
IV – a diretoria de seguridade é responsável
pela implementação dos regulamentos
dos planos de benefício e sua manutenção,
especialmente os estudos atuariais, a
manutenção dos cadastros de participantes,
beneficiários e assistidos, a concessão e o
pagamento de benefícios, a arrecadação
de contribuições, além da coordenação das
operações com participantes.
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Subseção III
Dos Mandatos

Art. 31. O mandato da Diretoria Executiva
será de 04 (quatro) anos, com possibilidade
de recondução.
§ 1º. O membro da Diretoria Executiva
somente perderá o seu mandato em virtude
de:
I – renúncia;
II – condenação criminal transitada em
julgado;
III – decisão proferida
administrativo disciplinar;

em

processo

IV – decisão fundamentada do Conselho
Deliberativo.
§ 2º. Os diretores poderão acumular funções
de outra diretoria até que um titular seja
indicado e, nessa situação, não haverá
acúmulo de remunerações, nem de votos nas
reuniões da Diretoria Executiva.
Art. 32. A membro da Diretoria Executiva é
vedado:
I – exercer simultaneamente atividade no
patrocinador;
II – integrar concomitantemente o Conselho
Deliberativo ou Fiscal da PREVCOM-BrC,
mesmo depois do término do seu mandato
na Diretoria Executiva, enquanto não tiver
suas contas aprovadas pelos Conselhos
Deliberativo e Fiscal;
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(trinta) dias, pelo diretor-administrativo
ou, na impossibilidade dessa designação
ou nos casos de impedimento temporário
de maior duração, por quem for para isso
indicado pelos patrocinadores.
Art. 34. Os demais diretores serão
substituídos, nos impedimentos de até 90
(noventa) dias, pelo diretor que for designado
pelo diretor-presidente.
Parágrafo único. Nos afastamentos
superiores a 90 (noventa) dias, o diretorpresidente indicará um técnico dos Quadros
da PREVCOM-BrC para a substituição,
submetendo a indicação à aprovação do
Conselho Deliberativo.
Art. 35. Em caso de vacância de cargo da
Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo
deverá requerer aos patrocinadores a
indicação do substituto.
Subseção IV
Das Competências

Art. 36. Compete à Diretoria Executiva,
observadas as alçadas estabelecidas:
I – cumprir e fazer cumprir o presente
Estatuto, o regimento interno, os
regulamentos e as deliberações do Conselho
Deliberativo;
II – decidir sobre propostas de investimentos
dos recursos administrados pela PREVCOMBrC, observado o disposto no art. 24, inciso
V, deste Estatuto;

III – ao longo do exercício do mandato,
prestar serviços a instituições integrantes
do sistema financeiro, observadas, ainda, as
disposições do art. 40 deste Estatuto.

III – aprovar o credenciamento de instituições
financeiras que poderão operar com a
PREVCOM-BrC, obedecidos a critérios e
parâmetros estabelecidos pelo Conselho
Deliberativo;

Art. 33. O diretor-presidente será
substituído, nos impedimentos de até 30

IV – estabelecer normas e praticar atos
necessários à organização, ao funcionamento
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e à política de recursos humanos da
PREVCOM-BrC;
V – submeter ao Conselho Deliberativo:
a) propostas de diretriz e política de
investimentos para aplicação dos recursos
garantidores das reservas técnicas da
PREVCOM-BrC;
b) critérios e parâmetros para habilitação de
instituições financeiras que poderão operar
com a PREVCOM-BrC;
c) instituição e as alterações dos regimentos
internos dos colegiados, do código de ética
e dos regulamentos dos planos de benefício;
d) propostas de planos anuais e plurianuais
de atividades;
e) propostas de modificação de alteração
deste Estatuto, inclusive incorporação ao texto
estatutário de alterações decorrentes de lei;

objetivos precípuos da PREVCOM-BrC.
VI – instituir comitê gestor para cada plano de
benefícios previdenciários complementares,
conforme determinação do Conselho
Deliberativo;
VII – instituir o Comitê de Investimentos,
aprovar seu regimento interno, bem como
nomear e exonerar seus membros.
Subseção V
Do Funcionamento

Art. 37. A Diretoria Executiva reunirse-á, ordinariamente, a cada quinzena e,
extraordinariamente, por convocação do
Diretor-Presidente ou da maioria dos seus
membros.
§ 1º. A Diretoria Executiva funcionará como
órgão colegiado e suas decisões serão
tomadas por maioria simples.

f) demonstrações contábeis, acompanhadas
dos pareceres atuariais do auditor
independente e do Conselho Fiscal;

§ 2º. É facultado ao diretor-presidente
convocar técnicos da PREVCOM-BrC
para participar das reuniões a título de
assessoramento.

g) relatório anual
PREVCOM-BrC;

da

§ 3º. O diretor-presidente terá, além do voto
ordinário, o de qualidade.

h) propostas de admissão e retirada de
patrocinador, bem como as condições a
serem estabelecidas em convênio de adesão;

Art. 38. As reuniões da Diretoria Executiva
serão instaladas, em primeira convocação,
com a presença da maioria absoluta de seus
membros e, em segunda convocação, com a
presença de qualquer número de diretores.

de

atividades

i) propostas de regulamento de processo
eleitoral dos representantes dos participantes
e assistidos para os órgãos de administração
e fiscalização da PREVCOM-BrC e de outros
processos de votação que venham a ocorrer;
j) os casos omissos neste Estatuto, os
regulamentos dos planos de benefício e
as demais políticas de competência do
Conselho Deliberativo, obedecidos os

Art. 39. Os diretores praticarão atos
necessários à gestão da PREVCOM-BrC, de
forma individual ou coletiva, observados
as respectivas atribuições estatutárias, o
regimento interno e as alçadas que vierem a
ser definidas.
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Subseção VI
Da Quarentena

Art. 40. Nos 12 (doze) meses seguintes
ao término do exercício da função, o exdiretor estará impedido de prestar, direta
ou indiretamente, independentemente da
forma ou natureza do contrato, qualquer tipo
de serviço às empresas do sistema financeiro
que implique a utilização de informações a
que teve acesso em decorrência da função
exercida, sob pena de responsabilidade civil
e penal.
§ 1º. Durante o impedimento, ao ex-diretor
que não tiver sido destituído ou que pedir
afastamento será assegurada a possibilidade
de prestar serviços a qualquer órgão ou
entidade da administração pública, desde
que não haja tido acesso a informações
privilegiadas, garantindo-lhe remuneração
equivalente à função de direção que exerceu.
§ 2º. Entende-se por informação privilegiada
aquela que, uma vez utilizada, possa
comprometer a segurança econômicofinanceira, a rentabilidade, a solvência ou a
liquidez do plano de benefícios administrado
pela Entidade.
§ 3º. Incorre na prática de advocacia
administrativa, sujeitando-se às penas da
lei, o ex-diretor que violar o impedimento
previsto neste artigo, exceto se retornar ao
exercício de cargo ou emprego que ocupava
junto ao patrocinador, anteriormente
à indicação para a respectiva diretoria
executiva, ou se for nomeado para
exercício em qualquer órgão ou entidade da
administração pública.
Seção III
Do Comitê Gestor de Plano

Art. 41. Cada plano de benefícios poderá
ter um comitê gestor, que será responsável
por seu acompanhamento, bem como
pela definição da estratégia das aplicações
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financeiras, observadas diretrizes fixadas
pelo Conselho Deliberativo e Comitê de
Investimentos.
Art. 42. Caberá aos patrocinadores indicar
os membros para integrarem os comitês dos
planos por eles eventualmente instituídos.
§ 1º. Havendo plano que abranja mais de um
Poder, órgão ou entidade, o comitê gestor
será composto por representantes indicados
por cada um deles, podendo ultrapassar o
número previsto no art. 43 deste Estatuto.
§ 2º. Cabe ao respectivo patrocinador ou ao
Poder ou órgão, no caso do § 1º, determinar
a exoneração do membro do comitê gestor.
Art. 43. O comitê gestor de plano será
composto por 03 (três) membros, 01
(um) dos quais necessariamente dentre os
participantes ou assistidos do respectivo
plano de benefícios, nomeados pelo
Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. Aos membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva
é vedado integrar comitê gestor de plano.
Art. 44. As atribuições de comitê gestor de
plano serão estabelecidas no regulamento
do plano, cabendo-lhe, entre outros assuntos
relacionados à área de atuação:
I – solicitar a contratação de atuário e auditores
independentes para assessoramento;
II – elaborar a política de investimentos que
se revele mais adequada ao perfil da sua
massa de participantes, obedecidas diretrizes
fixadas pelo Conselho Deliberativo e Comitê
de Investimentos;
III – propor ao Conselho Deliberativo
alterações no regulamento dos planos de
benefício.

Parágrafo único. As decisões de comitê gestor
de plano deverão ser submetidas ao Conselho
Deliberativo ou à Diretoria Executiva, quando
vinculadas às competências desses órgãos.
Art. 45. O comitê gestor de plano reunir-se-á
ordinariamente ao menos uma vez por mês,
conforme definido em regimento interno.
Art. 46. A remuneração mensal dos membros
de comitê gestor de plano corresponderá a
10% (dez por cento) do valor da remuneração
mensal do diretor-presidente da Fundação
de Previdência Complementar do Brasil
Central – PREVCOM-BrC –, condicionada
à participação em, no mínimo, 01 (uma)
reunião mensal.
Seção IV
Do Comitê de Investimentos da PREVCOMBrC

Art. 47. O Comitê de Investimentos será
composto por 05 (cinco) membros indicados
pela Diretoria Executiva, tendo como
atribuições:

Investimentos não será remunerada.
Seção V
Do Conselho Fiscal
Subseção I
Da Definição

Art. 49. O Conselho Fiscal é órgão de controle
interno da PREVCOM-BrC, responsável
pela fiscalização da gestão administrativa
e econômico-financeira, e exercerá suas
funções nos termos deste Estatuto e de seu
regimento interno.
Subseção II
Da Composição

Art. 50. O Conselho Fiscal é composto
por 04 (quatro) membros titulares e
04 (quatro) suplentes, sendo 02 (dois)
titulares e respectivos suplentes indicados
pelos patrocinadores e 02 (dois) titulares e
respectivos suplentes eleitos diretamente
pelos participantes e assistidos.

I – assessorar a Diretoria Executiva na
gestão econômico-financeira dos recursos
administrados pela PREVCOM-BrC;

§ 1°. Os membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal deverão atender, além das
disposições legais, aos requisitos previstos
no art. 63 deste Estatuto.

II – elaborar previsões de cenários
macroeconômicos, bem como diretrizes de
investimento para os comitês gestores de
planos;

§ 2°. Na composição do Conselho Fiscal,
deverão ser considerados o número de
participantes vinculados a cada patrocinador
e o montante dos respectivos patrimônios.

III – aplicar as políticas de investimentos da
Entidade, observados a legislação pertinente
e este Estatuto.

Subseção III
Dos Mandatos

Parágrafo único. Os membros do Comitê de
Investimentos deverão ser empregados da
PREVCOM-BrC.
Art. 48. O Comitê de Investimentos reunirse-á, ordinariamente, ao menos uma vez por
semana.
Parágrafo único. A atuação no Comitê de

Art. 51. O mandato dos integrantes do
Conselho Fiscal terá duração de 04 (quatro)
anos, vedada a recondução.
§ 1º. O membro do Conselho Fiscal somente
perderá o mandato em virtude de:
I – renúncia;
II – condenação criminal transitada em julgado;
ESTATUTO SOCIAL DA PREVCOM-BrC
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III – decisão proferida
administrativo disciplinar.

em

processo

§ 2º. O cancelamento da inscrição no plano de
benefícios pelo membro eleito do Conselho
Fiscal implicará renúncia do cargo.
Art. 52. A cada 02 (dois) anos, deverá ocorrer
renovação do mandato de 02 (dois) dos
membros do Conselho Fiscal, da seguinte
forma:
I – os participantes e assistidos com direito
a voto, mediante eleição direta e secreta,
elegerão 01 (um) membro titular e respectivo
suplente;
II – os patrocinadores indicarão 01 (um)
membro titular e respectivo suplente.
Art. 53. Nas ausências ou nos impedimentos
temporários do membro titular do Conselho
Fiscal, será ele substituído pelo respectivo
suplente, conforme definição no momento
da indicação ou eleição.
§ 1º. Estando impedido ou impossibilitado
de comparecer o respectivo suplente, ou no
caso de sua inexistência, a substituição será
feita por um dos suplentes de outro titular,
respeitado o princípio paritário previsto no
art. 50 deste Estatuto.
§ 2º. A forma de escolha entre os suplentes
mencionados no § 1º será definida no
regimento interno do Colegiado;
§ 3º. A convocação do suplente poderá ser
feita com antecedência pelo presidente
do Conselho Fiscal ou ocorrer no início da
reunião em que for verificada a ausência do
titular.
Art. 54. Ocorrendo vacância de membro
titular no Conselho Fiscal, o mesmo será
substituído na forma do art. 59 deste
Estatuto, respeitada a origem de sua
representação.
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§ 1º. Não existindo suplentes em condições
de suprir vaga de membro titular, procederse-á da seguinte forma:
I – se a vaga for da representação do
patrocinador, o presidente do Conselho
Fiscal comunicará o fato ao presidente do
Conselho Deliberativo, que consultará os
patrocinadores, respeitada a origem de
representação, para suprir a vaga de titular e
todas as suplências, no prazo máximo de 30
(trinta) dias;
II – se a vaga for da representação dos
participantes e assistidos, observar-se-á o
seguinte:
a) caso a vacância ocorra em até 12 (doze)
meses antes do término do mandato, o
presidente do Conselho Fiscal comunicará o
fato ao presidente do Conselho Deliberativo,
que promoverá eleição para suprir a vaga
de titular e todas as suplências entre 45
(quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias;
b) caso a vacância ocorra nos últimos 12
(doze) meses do mandato, a substituição
recairá em outro suplente de mandato nãocoincidente.
§ 2º. Em qualquer das situações previstas
neste artigo, o novo membro titular
completará o mandato do seu antecessor,
retornando à condição de suplente, se for o
caso, respeitada a data de término do seu
mandato original.
Subseção IV
Das Competências

Art. 55. Compete ao Conselho Fiscal, além de
outras atribuições que lhe sejam conferidas
por lei ou normas em vigor:
I – examinar os balancetes mensais;
II – emitir parecer sobre as demonstrações
contábeis e de resultado de cada exercício;

III – examinar os livros e documentos da
PREVCOM-BrC;

Subseção V
Do Funcionamento

IV – fiscalizar quaisquer operações, atos
e resoluções praticados pelos órgãos
administrativos ou colegiados da PREVCOMBrC, verificando o cumprimento de suas
atribuições legais e regulamentares;

Art. 57. O Conselho Fiscal realizará reuniões
ordinárias mensalmente e extraordinárias
sempre que convocadas por seu Presidente
ou pela maioria de seus membros.

V – apontar eventuais irregularidades,
sugerindo medidas saneadoras;
VI – fiscalizar o cumprimento da legislação e
das normas em vigor;
VII – acompanhar, periodicamente, o
programa de investimentos da PREVCOMBrC, observando sua aderência à política
de investimentos e a outros parâmetros
legais ou normativos existentes;
VIII – emitir, periodicamente, relatórios
sobre controles internos.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal
poderão requisitar a apresentação dos
livros e de todo e qualquer documento da
PREVCOM-BrC, bem como informações
aos membros do Conselho Deliberativo e
da Diretoria Executiva, independentemente
de deliberação ou aprovação dos demais
membros.
§ 2º. As requisições de que trata o § 1º serão
encaminhadas pelo presidente do Conselho
Fiscal, que delas dará ciência aos demais
membros e, salvo deliberação em contrário
do próprio Conselho, fixará prazo para seu
atendimento, nunca inferior a 10 (dez) dias.
Art. 56. O Conselho Fiscal poderá requerer
a contratação de empresa de auditoria
contábil, atuarial ou financeira para
realização de trabalhos específicos.

Parágrafo único. A ausência de membro
do Conselho Fiscal sem justificativa a
03 (três) reuniões consecutivas ou a 05
(cinco) alternadas no período de 01 (um)
ano acarretará a instauração de processo
administrativo, em decorrência do qual
poderá ocorrer a perda do respectivo
mandato.
Art. 58. O presidente do Conselho Fiscal
será escolhido pelos membros eleitos pelos
participantes e assistidos.
Parágrafo único. Em caso de empate,
prevalecerá o voto do conselheiro eleito com
mandato atual mais antigo.
Art. 59. O quórum para as reuniões do
Conselho Fiscal será de 03 (três) membros.
Parágrafo único. As decisões do Conselho Fiscal
serão tomadas pela maioria simples de votos,
cabendo ao presidente, além do respectivo
voto, o de qualidade em caso de empate.
Subseção VI
Da Remuneração

Art. 60. A remuneração mensal dos membros
do Conselho Fiscal corresponderá a 15%
(quinze por cento) do valor da remuneração
mensal do diretor-presidente da Fundação
de Previdência Complementar do Brasil
Central – PREVCOM-BrC –, condicionada
à participação em, no mínimo, 01 (uma)
reunião mensal.

ESTATUTO SOCIAL DA PREVCOM-BrC

17

Seção VI
Do Recurso das Decisões Administrativas

inclusive da previdência complementar, ou
como servidor público;

Art. 61. Das decisões da Diretoria Executiva
da PREVCOM-BrC caberá recurso ao
Conselho Deliberativo.

IV – não guardar, entre si, simultaneamente,
relação conjugal ou decorrente de união
estável, de parentesco consanguíneo ou afim
até o 2º (segundo) grau, inclusive;

§ 1º. O recurso poderá ser interposto por
qualquer diretor no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência da decisão
recorrida.
§ 2º. O recurso será recebido apenas no
efeito devolutivo, salvo se o presidente do
Conselho Deliberativo lhe der também efeito
suspensivo, hipótese em que devem estar
presentes os pressupostos de urgência e
relevância da matéria, ou de risco irreparável
e iminente para os legítimos interesses da
parte que se julgar prejudicada.
Art. 62. Dos atos dos prepostos ou
empregados da Fundação de Previdência
Complementar do Brasil Central – PREVCOMBrC – cabe recurso ao diretor competente,
conforme prazos e ritos estabelecidos no
regimento interno da Entidade.
Seção VII
Dos Requisitos e das Vedações dos Membros
da Diretoria Executiva e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal

Art. 63. Cada membro da Diretoria Executiva
e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no
ato da posse, deverá atender aos seguintes
requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de
atividade nas áreas financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou
de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal
transitada em julgado;
III – não ter sofrido penalidade administrativa
por infração da legislação da seguridade social,
18
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V – contar com qualificação técnica exigida pelo
órgão regulador e fiscalizador das entidades
fechadas de previdência complementar,
conforme legislação aplicável;
Parágrafo Único. Para os membros da
Diretoria Executiva é exigida formação de
nível superior.
Art. 64. Ao membro da Diretoria Executiva é
vedado:
I – exercer simultaneamente atividade nos
patrocinadores;
II – integrar concomitantemente o Conselho
Deliberativo e Fiscal da PREVCOM-BrC e,
mesmo depois do término do seu mandato,
na Diretoria Executiva, enquanto suas
contas não forem aprovadas pelo Conselho
Deliberativo;
III – prestar serviços a instituições integrantes
do sistema financeiro durante o exercício do
mandato.
Seção VIII
Do Processo Administrativo Disciplinar e das
Responsabilidades

Art. 65. O processo administrativo
disciplinar previsto neste Estatuto
destinar-se-á à apuração de irregularidade
no âmbito de atuação do Conselho
Deliberativo, da Diretoria Executiva e
do Conselho Fiscal e sua instauração,
instrução e seu julgamento seguirão a
forma disciplinada pelo código de ética da
PREVCOM-BrC, em conformidade com a
legislação vigente.

Art. 66. Os membros da Diretoria
Executiva, do Conselho Deliberativo e
Fiscal não são pessoalmente responsáveis
pelas obrigações da PREVCOM-BrC que
tenham autorizado ou firmado em virtude
de ato regular de gestão ou fiscalização,
mas respondem pelos danos ou prejuízos
que tenham causado à Entidade, aos
participantes e assistidos, ou a terceiros,
quando, mesmo no exercício de suas
funções, tenham procedido com culpa ou
dolo, com violação da lei, deste Estatuto,
do regimento interno, dos regulamentos ou
do código de ética.

§ 2º. O afastamento de que trata o caput
deste artigo não implica prorrogação
ou permanência no cargo além da data
inicialmente prevista para o término do
mandato.
Art. 69. O Conselho Deliberativo baixará
norma geral estabelecendo o procedimento
a ser adotado para apuração de
responsabilidade, que deverá ser aprovada
por 2/3 (dois terços) de seus membros.
CAPÍTULO VII
DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO

Parágrafo único. A responsabilidade
de que trata este artigo será imputada
solidariamente, com e perante a Entidade,
pelos atos para os quais tenham os
membros da Diretoria Executiva, dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal concorrido
por ação ou omissão.

Art. 70. O processo de reforma do Estatuto
será proposto pelo Conselho Deliberativo.

Art. 67. Havendo fato determinante ou
denúncia fundamentada de prejuízos
causados à PREVCOM-BrC ou aos
patrocinadores, participantes e assistidos,
resultantes de conduta prevista no art. 66
deste Estatuto, a responsabilidade será
apurada mediante processo administrativo
disciplinar instaurado pelo Conselho
Deliberativo, que designará comissão para
dar curso ao processo.

§ 2º. A vigência das reformas ou alterações
introduzidas terá início com a publicação da
autorização do órgão regulador federal no
Diário Oficial da União.

Art. 68. A instauração de processo
administrativo disciplinar ou judicial para
apuração de irregularidades no âmbito
de atuação dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal poderá determinar o afastamento do
membro processado até a sua conclusão,
sendo substituído por seu suplente.

CAPÍTULO VIII
DAS ELEIÇÕES

§ 1º. As decisões de instauração de processo
administrativo disciplinar e de suspensão
temporária do exercício de mandato
caberão ao Conselho Deliberativo, por
maioria de votos dos seus membros,
excluído o do investigado.

§ 1º. Alterações ao Estatuto deverão
ser aprovadas pelos patrocinadores e
submetidas à autoridade fiscalizadora
nacional.

Art. 71. As alterações deste Estatuto não
poderão contrariar os objetivos da Fundação
de Previdência Complementar do Estado de
Goiás – PREVCOM-GO –, salvo expressa e
inequívoca determinação legal.

Art. 72. As eleições para os membros
representantes dos participantes e dos
assistidos nos Conselhos Deliberativo
e Fiscal serão determinadas por edital a
ser publicado com antecedência mínima
de 50 (cinquenta) dias da data de início
das eleições, sendo divulgadas por
instrumentos que garantam publicidade e
transparência do processo eleitoral.
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§ 1º. Os candidatos concorrentes às
eleições deverão ser registrados na
PREVCOM-BrC até 30 (trinta) dias antes
do início delas.
§ 2º. Será instituída uma comissão
eleitoral formada por 02 (dois) membros
indicados pela Diretoria Executiva e 01
(um) pelos participantes e assistidos,
vedada a participação de conselheiros
e dirigentes da PREVCOM-BrC na
organização e realização das eleições.
§ 3º. O diretor-presidente indicará o
presidente da comissão eleitoral, que
determinará as atribuições dos demais
membros da comissão.
§ 4º. A comissão eleitoral regulamentará
todo o processo e designará uma comissão
de apuração, bem como seu presidente, a
ser instalada na sede da PREVCOM-BrC,
podendo cada candidato credenciar 02
(dois) fiscais junto à comissão eleitoral
para acompanhar o processo.
§ 5º. Não havendo candidatos aos cargos
designados aos assistidos, poderão a eles
se candidatar participantes.
§ 6º. A PREVCOM-BrC contará com apoio
material e institucional do patrocinador
Estado de Goiás necessário à realização
de suas eleições, conforme estabelecido
em edital.
§ 7º. O período para realização das
eleições será de 02 (dois) dias úteis
consecutivos, definidos em edital.
§ 8º. A apuração dos votos dar-se-á
no mesmo local da eleição e será
acompanhada por representantes dos
participantes e dos assistidos credenciados
pelo presidente da respectiva comissão de
apuração.

20

ESTATUTO SOCIAL DA PREVCOM-BrC

§ 9º. O resultado das eleições será levado
ao conhecimento dos participantes,
assistidos e do patrocinador através
dos meios de divulgação que melhor
convenham à realidade da PREVCOMBrC.
§ 10. O Conselho Deliberativo é a
instância final para dirimir quaisquer
questões relativas às eleições de que trata
este artigo.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 73. A extinção voluntária da Fundação
de Previdência Complementar do Brasil
Central – PREVCOM-BrC – decorrerá de
decisão do Conselho Deliberativo, em
sua maioria absoluta, condicionada à
prévia aprovação dos patrocinadores e à
aprovação pelo órgão federal regulador
e fiscalizador das entidades fechadas de
previdência complementar.
Art. 74. O Conselho Deliberativo aprovará
a instituição de código de ética e conduta,
que conterá, dentre outras, regras para
prevenir conflito de interesses, proibir
operações dos dirigentes com partes
relacionadas, a ser amplamente divulgado,
especialmente entre os participantes e
assistidos.
Art. 75. A Fundação de Previdência
Complementar
do
Brasil
Central
– PREVCOM-BrC – assegurará aos
membros da Diretoria-Executiva, dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, por
meio de seu departamento jurídico ou
de profissional contratado, ou, ainda,
mediante a contratação de seguro de
responsabilidades, a defesa técnica em
processos judiciais e administrativos
propostos durante ou após os respectivos
mandatos, por atos relacionados com o
regular exercício de suas funções.

Art. 76. O regime jurídico de pessoal da
Fundação de Previdência Complementar do
Brasil Central – PREVCOM-BrC – é o previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Art. 77. A PREVCOM-BrC observará os
princípios norteadores da administração
pública, em especial os da eficiência
e economicidade, bem como adotará
mecanismos de gestão operacional que
maximizem a utilização de recursos.
§ 1º. As despesas administrativas terão sua
fonte de custeio definida no regulamento do
plano de gestão administrativa, observados
o disposto no caput do art. 7º da Lei
Complementar federal nº 108, de 29 de maio
de 2001, e o orçamento anual da PREVCOMBrC.
§ 2º. O montante de recursos destinados
à cobertura das despesas administrativas
será revisado ao final de cada ano para o
atendimento do disposto no “caput” deste
artigo.
Art. 78. A PREVCOM-BrC será mantida
integralmente por suas receitas, oriundas das
contribuições dos participantes, assistidos e
patrocinadores, dos resultados financeiros
de suas aplicações e de doações e legados de
qualquer natureza.
§ 1º. A contribuição normal do patrocinador
para o plano de benefícios previdenciários
complementares em hipótese alguma
excederá a contribuição individual dos
participantes.
§ 2º. Cada entidade, órgão ou Poder dos
patrocinadores será responsável pelo
recolhimento de suas contribuições
e
repasse
à
PREVCOM-BrC
das
contribuições descontadas dos seus
participantes, conforme previsto neste
Estatuto e no respectivo regulamento

do plano de benefícios previdenciários
complementares.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 79. O Governador do Estado designará
os membros que deverão compor
provisoriamente os Conselhos Deliberativo
e Fiscal da Fundação de Previdência
Complementar do Brasil Central –
PREVCOM-BrC.
Art. 80. Caso não haja participantes
ou
assistidos
representantes
dos
respectivos planos de benefícios, o
Conselho Deliberativo poderá designar
provisoriamente, por período de até 24
(vinte e quatro) meses, todos os membros
que deverão compor o comitê gestor.
Art. 81. O mandato provisório dos
membros, representantes dos participantes
e assistidos, no Conselho Deliberativo
e Fiscal será de até 24 (vinte e quatro)
meses, durante os quais será realizada
eleição direta para que os participantes
e assistidos elejam seus representantes,
conforme estabelecido nos arts. 20 e 50
deste Estatuto, respectivamente.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 82. Os administradores da Fundação
de Previdência Complementar do Brasil
Central – PREVCOM-BrC –, os procuradores
com poderes de gestão, os membros de
conselhos estatutários, o interventor e o
liquidante responderão civilmente pelos
danos ou prejuízos que causarem, por ação
ou omissão, à Entidade.
Parágrafo único. São também responsáveis,
na forma do caput deste artigo, os
administradores dos patrocinadores, os
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atuários, os auditores independentes, os
avaliadores de gestão e outros profissionais
que prestarem serviços técnicos à
PREVCOM-BrC, diretamente ou por
intermédio de pessoa jurídica contratada.
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL
PLANO DE BENEFÍCIOS “GOIÁS SEGURO”

CARTILHA DO
PARTICIPANTE
Esta Cartilha foi desenvolvida para esclarecer aos Participantes, Beneficiários e
Assistidos quais são as características principais do PLANO GOIÁS SEGURO. Trata-se
de um resumo do Plano aprovado pela Portaria PREVIC 689/2017 e que poderá ser
ofertado aos servidores do Estado de Goiás e seus municípios, e também a outros Entes
da Federação que desejarem firmar Convênio com a Fundação de Previdência.

1. INTEGRANTES DO
PLANO GOIÁS SEGURO
O PLANO GOIÁS SEGURO é integrado pelos Participantes,
pelo Patrocinador, Beneficiários e Assistidos.
1.1. PARTICIPANTES

Participante Individual
Titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS, que recebe remuneração
inferior ao teto do Regime Geral e opta por contribuir para o
Plano GOIÁS SEGURO para aumentar sua aposentadoria, sem a
contrapartida do Patrocinador. No site da Fundação poderá ser feita
a simulação.
Participante Patrocinado
Titulares de cargos efetivos vinculados ao RPPS que recebem
remuneração superior ao teto do Regime Geral e recolhem as
contribuições fixadas no Plano Anual de Custeio.
Participante Especial
Participante que deixar de ser Patrocinado ou Individual devido ao
fim do Vínculo Empregatício ou à perda parcial de remuneração e
optar por continuar inscrito no PLANO GOIÁS SEGURO, recolhendo
as contribuições que, de acordo com o Plano Anual de Custeio,
seriam determinadas a ele e ao Patrocinador.
Participante Vinculado
Participante Patrocinado ou Individual que se mantiver no Plano GOIÁS
SEGURO, por ocasião do rompimento de seu Vínculo Funcional com o
Patrocinador, através do instituto do Benefício Proporcional Diferido.
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1.2.PATROCINADOR
O Patrocinador do Plano GOIÁS SEGURO é o Estado de Goiás, por meio dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das autarquias e fundações, dos
Tribunais de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
Poderão ser Patrocinadores do Plano GOIÁS SEGURO os municípios do Estado de
Goiás e outros Entes da Federação, mediante assinatura de Convênio, autorizado
por lei estadual ou municipal.

1.3.BENEFICIÁRIOS/ASSISTIDOS
No ato de sua inscrição no Plano, o Participante indica seus Beneficiários, que
podem ser:
• Cônjuge ou companheiro(a);
• Filhos menores de 21 anos, desde que não emancipados;
• Filhos inválidos ou incapazes civilmente, desde que vivam sob dependência
econômica do Participante;
O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho, desde que comprovem a
dependência econômica do Participante. Assistido é Participante ou Beneficiário
em gozo de benefício de prestação continuada.

8

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC

2. BENEFÍCIOS:
2.1. APOSENTADORIA PROGRAMADA
O benefício programado é a aposentadoria do servidor. Ele se enquadra na modalidade de
Contribuição Definida (CD) e é recebido em forma de renda mensal não vitalícia, sendo pago
enquanto houver saldo na conta individual.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO
O benefício de aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que ele se
enquadre nas seguintes categorias:

Participante Patrocinado/Participante Individual
• Esteja gozando do benefício de aposentadoria pelo RPPS;
• Tenha feito no mínimo 60 contribuições mensais ao Plano GOIÁS SEGURO.

Participante Especial
• Tenha, no mínimo, 60 anos se for homem, ou 55 se for mulher;
• Tenha contribuído com o RPPS e/ou o RGPS por no mínimo 35 anos se for homem, ou 30 se
for mulher (no caso dos professores de educação infantil e ensino fundamental, esse prazo cai
para 30 anos se for homem e 25 se for mulher);
• Tenha feito no mínimo 60 contribuições mensais ao Plano GOIÁS SEGURO;
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PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
Todos os meses, o Participante receberá uma fração das cotas acumuladas na sua conta
individual até a data da concessão. A aposentadoria será devida a partir da data do protocolo
do seu requerimento à Fundação de Previdência Complementar, desde que preenchidas as
condições para a sua percepção.

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE COTAS?
O sistema de cotas é adotado no mercado para facilitar os investimentos e a distribuição de
rendimentos. No mês em que o Participante faz sua primeira contribuição, o saldo da sua conta
(sua contribuição + a contrapartida do Patrocinador) é convertido em cotas, cada uma valendo
R$ 1,00 (um real).
A partir do terceiro mês, as cotas passam a render mensalmente de acordo com a valorização
patrimonial. Quando chegar o momento de receber sua aposentadoria, o valor de cada cota
tende a ser bem maior que o inicial.
O número de cotas que o servidor tiver no momento da concessão do benefício é o que será
considerado para pagamento da aposentadoria.

POR EXEMPLO:
Digamos que o seu saldo no primeiro mês seja de
R$ 300. Nesse momento, você terá 300 cotas.
Agora digamos que, ao requerer o benefício, seu saldo
acumulado seja de R$ 150.000,00 e o valor da cota
seja de R$ 5,00. Nesse momento, você terá 30.000
cotas. E pode escolher como quer recebê-las.

$

PRAZO DE RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA
O pagamento da aposentadoria acaba quando o prazo estipulado para recebimento das cotas
terminar, ou no momento em que a sua conta individual apresentar saldo nulo. Caso você tenha
definido um prazo determinado para recebimento da renda mensal e, no mês de pagamento da
última parcela, houver saldo a mais na sua conta devido à atualização de valores no período,
esse saldo será adicionado à parcela e pago de uma só vez.
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2.2. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
A Aposentadoria por Invalidez consistirá em renda mensal decorrente do número de cotas
existente na respectiva Reserva do Participante, observada a metodologia de cálculo
determinada no Regulamento do Plano.

2.3. PENSÃO POR MORTE
A Pensão por Morte será concedida aos beneﬁciários do participante que falecer, desde que lhes
tenha sido concedido o benefício de pensão por morte pelo RPPS.
Se o participante quiser uma segurança adicional para lidar com essas eventualidades, vale a
pena considerar a contratação da cobertura adicional de risco. Esta cobertura adicional pode ser
contratada a qualquer momento junto a uma seguradora parceira e deve ser paga à parte, ou
compor o percentual de desconto proposto para o Participante e Patrocinador (4,5% a 8,5%).
No momento da contratação, o Participante escolhe na tabela da seguradora o valor a receber
em caso de invalidez ou morte. Com base nesse valor são calculadas as contribuições mensais
para a cobertura adicional de risco.
No caso de invalidez, a seguradora repassará o valor contratado à Fundação, que fará o crédito
na Conta Individual do Participante. Em caso de morte, será realizado o mesmo procedimento e
o valor será pago aos dependentes.
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3. COBERTURAS
ADICIONAIS DE RISCO
Para ter direito a estas coberturas, o interessado deverá indicar a sua opção na Proposta de
Inscrição. O início da vigência do seguro acontece na data em que a Proposta de Inscrição for
aceita pela Fundação e pela Cia Seguradora.
Esses benefícios serão contratados junto a uma Cia Seguradora, que ﬁcará responsável por
repassar aos Participantes todas as informações sobre os valores dos prêmios e indenizações
a serem transferidos à Fundação para pagamento do seu benefício em caso de ocorrência de
invalidez ou morte.
O objetivo da cobertura adicional de risco é incrementar o saldo da respectiva Reserva do
Participante nas hipóteses de invalidez ou morte.

3.1.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ:
No caso de invalidez do Participante, reconhecida e atestada pelo órgão de origem do
Patrocinador, pelo RPPS ou pelo Regime de Previdência ao qual o servidor estiver vinculado, a
seguradora realizará um aporte adicional para a Reserva Acumulada do Participante, no valor
contratado, que proporcionará para o Assistido um benefício de renda mensal não vitalício
(enquanto houver saldo).

12
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3.2.PENSÃO POR MORTE:
No caso de morte do Participante ou Assistido, a seguradora fará um repasse correspondente
ao valor contratado à Fundação. Em seguida, essa quantia será creditada na Reserva Acumulada
do Participante, que proporcionará um benefício de renda mensal não vitalícia aos seus
beneficiários.

3.3.BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE:
Será concedido ao Participante que ultrapassar a idade correspondente à sua expectativa de
vida estimada na data da concessão da Aposentadoria Programada ou da Aposentadoria por
Invalidez, desde que haja saldo nas contas correspondentes.

Todos os participantes do GOIÁS SEGURO
têm direito à Cobertura Adicional de Risco?
Para ter direito à Cobertura Adicional de Risco, o servidor precisa
manifestar sua intenção na Proposta de Inscrição do Plano GOIÁS
SEGURO, para que seja providenciada a contratação dessa cobertura
junto à Seguradora. O Participante terá direito à Cobertura Adicional
de Risco somente enquanto mantiver a contratação e o pagamento
junto à seguradora.

?

Na eventualidade de morte ou invalidez do Participante, a Seguradora
fará o repasse do valor contratado à Fundação. Esse montante
será depositado na Reserva Acumulada do Participante, que ficará
disponível ao assistido ou aos seus beneficiários, conforme regras
estipuladas no Regulamento do Plano de Benefícios.

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC
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4. FORMAS DE
PAGAMENTO
DOS BENEFÍCIOS
O valor da renda mensal e o prazo para os pagamentos são definidos pelo Participante ou seus
Beneficiários no momento da concessão do benefício. Os dois sistemas de recebimentos mais
comuns são:
• Cotas Constantes: o Participante recebe sempre a mesma quantidade de cotas, que continuam
rendendo, fazendo com que o valor do seu benefício aumente mês a mês.

POR EXEMPLO:
O Participante tem R$ 150.000,00 divididos em 30.000 cotas de R$ 5,00.
Escolhe receber seu benefício em 60 pagamentos mensais de 500 cotas.
No primeiro mês, seu benefício será de 500 x 5 = R$ 2.500.
No mês seguinte, as cotas valorizam e passam a valer R$ 5,10.
Seu benefício passa a ser 500 x 5,10 = R$ 2.550.
Todos os meses, o valor da cota é reajustado.
E seu pagamento acompanha esse reajuste.

$

• Cotas Decrescentes: o Participante define um valor fixo a receber todos os meses. Como as
cotas rendem, a cada mês esse valor corresponde a um número menor de cotas. As cotas que
vão “sobrando” garantem uma remuneração extra no final da concessão.
POR EXEMPLO:
Participante tem R$ 150.000,00 divididos em 30.000 cotas de R$ 5,00.
Escolhe receber seu benefício em 60 pagamentos mensais de R$ 2.500.
No primeiro mês, seu pagamento “custa” 2.500 ÷ 5 = 500 cotas.
No mês seguinte, as cotas valorizam e passam a valer R$ 5,10.
Seu segundo pagamento “custará” 2.500 ÷ 5,10 = 490,20 cotas.
Sobram algumas cotas, que vão se acumulando. No último pagamento,
o Participante terá um saldo extra a receber.

14
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O Participante define por quanto tempo quer receber, respeitando sempre
um prazo mínimo conforme Regulamento. Algumas pessoas determinam o período de
recebimento com base na sua expectativa de vida. Outras preferem receber todos os meses um
percentual das cotas que têm naquele mês.
Além disso, o Participante pode requerer o recebimento de até 25% do valor das cotas
existentes na sua conta. O valor e a quantidade de pagamentos restantes são recalculados,
respeitando sempre o prazo mínimo de cada benefício, conforme Regulamento, para o fim dos
pagamentos.
Também é possível recalcular anualmente o prazo, o percentual e a forma escolhida para o
recebimento da renda mensal.
O Participante Assistido que voltar a ter vínculo com o Patrocinador mantém o direito ao
benefício do Plano GOIÁS SEGURO. Se quiser aderir novamente ao Plano, será aberta uma
nova conta individual em seu nome. Nesta conta serão depositadas todas as contribuições do
Participante e do Patrocinador, gerando um benefício adicional no ato do seu desligamento
definitivo.

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC
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5. CONTRIBUIÇÕES
5.1.PARTICIPANTES PATROCINADOS
Antes de nos aprofundarmos neste ponto, é importante esclarecer dois conceitos:
salário de participação e contrapartida do Patrocinador.
Salário de Participação
Como sabemos, há um limite máximo para a concessão de aposentadorias pelo RGPS. O salário
de participação nada mais é do que o valor da sua remuneração que excede esse limite.

POR EXEMPLO:
O limite para a concessão de aposentadorias pelo RGPS é de R$ 5.531,31 (valores de
janeiro de 2017).
Digamos que você receba mensalmente R$ 8.531,31.
Seu salário de participação, portanto, é de R$ 8.531,31 – R$ 5.531,31 = R$ 3.000,00.
O valor da sua contribuição será sempre uma porcentagem do salário de
participação. E essa porcentagem influi na contrapartida do Patrocinador.
Se você optar por pagar 8,5% do salário de participação (descontar no contracheque
R$ 255,00), o seu saldo mensal na conta individual para aposentadoria será de R$
510,00, já que o Patrocinador (Estado, Município) deverá depositar igual quantia em
seu nome. Como o Participante possui uma conta individual ele poderá acompanhar
diariamente, por meio de extrato, o seu saldo da aposentadoria.
Se o seu salário não atinge o limite da aposentadoria do RPPS, você participa do Plano
GOIÁS SEGURO como Ativo Facultativo. Nesse caso, seu salário integral é considerado
salário de participação, e todos os cálculos são feitos a partir dele.
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Contrapartida do Patrocinador
Para cada uma das suas contribuições mensais, o Patrocinador adiciona uma quantia na sua
conta individual. Essa quantia é igual à sua contribuição, desde que não exceda 8,5% do salário
de participação

POR EXEMPLO:
Seu salário de participação é de R$ 3.000,00 (que excede o valor do Regime Geral).
Se você contribuir com R$ 150,00 (5% do salário de participação),o Patrocinador também
contribui com 5%.
A contribuição em seu nome, portanto, passa a ser 150 + 150 = R$ 300,00.
Se você contribuir com R$ 255,00 (8,5% do salário de participação),o Patrocinador também
contribui com 8,5%.
A contribuição em seu nome, portanto, passa a ser 255 + 255 = R$ 510,00.
Se você contribuir com R$ 300 (10% do salário de participação),o Patrocinador contribui
com 8,5%, que é o limite da contrapartida. A contribuição em seu nome, portanto, passa a
ser 300 + 255 = R$ 555,00.
As contribuições dos Participantes Ativos serão descontadas da Folha de
Pagamento, por meio de acordo entre a Fundação e o Patrocinador.
Se você é um Participante Ativo e parte da sua remuneração básica é composta por parcelas
remuneratórias não incorporáveis (bônus, por exemplo), pode fazer contribuições esporádicas
(adicionais) sobre essas parcelas. Tais contribuições devem ter o valor mínimo de 1 UMP (R$
100,00) e a contrapartida do Patrocinador não se aplica nessa situação.

$

5.2.PARTICIPANTE INDIVIDUAL
O Participante Individual não conta com a contrapartida do Patrocinador, já que sua
remuneração não alcança o limite da aposentadoria concedida pelo RGPS (R$ 5.531,31 em
2017). Suas contribuições serão descontadas da Folha de Pagamento, por meio de ajuste entre a
Fundação e o Patrocinador.

5.3.PARTICIPANTE ESPECIAL
As contribuições mensais do Participante Especial devem ser pagas até o dia 20 do mês a que se
referirem.

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC
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5.4.PARTICIPANTES ASSISTIDOS
As contribuições mensais de responsabilidade dos Assistidos são descontadas e recolhidas
no ato do pagamento do benefício pela Fundação. Caso um Participante Assistido volte a ter
vínculo com o Patrocinador, passará a contribuir na condição de Ativo e Assistido.

5.5.PATROCINADOR
Em até cinco dias após o pagamento da folha, o Patrocinador deve repassar à Fundação os
valores retidos dos Participantes, bem como as contribuições mensais de sua responsabilidade.
Em caso de atraso no pagamento e repasse das contribuições mensais, o Patrocinador deverá
realizar este pagamento atualizado pela valorização da cota do Plano até a data de quitação,
observando o mínimo pela variação do IPCA-IBGE ou índice que o substituir no período, e
com a incidência de juros compostos de 1% ao mês proporcionalmente ao número de dias
transcorridos.
5.6.CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Se necessário, o Conselho Deliberativo da Fundação pode, com base em parecer atuarial, fixar
contribuições extraordinárias a serem pagas por integrantes do Plano. Essas contribuições serão
destinadas à cobertura de insuficiências (principalmente nos fundos de risco e administrativo).
Caso os recursos do fundo de risco sejam insuficientes, as contribuições extraordinárias deverão
ser pagas pelos Participantes que optaram por receber Benefícios de Risco, nas proporções das
suas contribuições e dos benefícios selecionados. Por outro lado, se o fundo administrativo
tiver recursos insuficientes, as contribuições extraordinárias serão de responsabilidade do
Patrocinador e dos Participantes de todas as categorias, nas proporções previstas pela legislação
vigente.

IMPORTANTE

!

Todos os anos, no mês do seu aniversário (opção), o Participante pode alterar os
percentuais das suas contribuições normais (8,5% 7%, etc). Em caso de atraso no
pagamento das contribuições mensais, o Participante deverá pagar o valor do débito
atualizado pela valorização da cota do Plano até a data de quitação, observando o mínimo
pela variação do IPCA-IBGE ou índice que o substituir no período, e com a incidência de
juros compostos de 1% ao mês proporcionalmente ao número de dias transcorridos.
A Fundação de Previdência Complementar será responsável pelos investimentos e
contabilizará em cada conta os valores e rendimentos obtidos.
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5.7.RECEBIMENTO DE RECURSOS DE OUTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
É possível transferir recursos de outras entidades de previdência complementar ou de sociedade
seguradora para o Plano GOIÁS SEGURO. Esses recursos serão depositados em uma conta
individual em nome do Participante no Fundo Pessoal.
Caso venham de um plano de previdência complementar fechada ou aberta,
os recursos serão mantidos separados do valor acumulado pelo Participante
no Plano GOIÁS SEGURO, com atualização pela variação da cota do Plano, até a data da
escolha ou da concessão do benefício pleno de aposentadoria.

5.8.FUNDO DE COTAS
As contribuições feitas ao Plano GOIÁS SEGURO serão transformadas em cotas para composição
dos fundos. Cada Participante terá uma conta individual, constituída pela totalidade das cotas
em seu nome.
Caso o Participante faleça, seu saldo em cotas será transferido para a conta individual do
Beneficiário Principal, sempre seguindo esta ordem:
1º O cônjuge ou companheiro (a);
2º O filho (havendo mais de um, o de maior idade);
Se, além do cônjuge, houver um(a) ou mais companheiros(as), será considerado um Beneficiário
Principal por grupo familiar, e o valor do benefício deverá ser repartido igualmente entre esses
grupos.

5.9.EXTRATO INDIVIDUAL DO PARTICIPANTE
A cada três meses, a Fundação enviará para os Participantes extratos de suas contas individuais,
contendo:
• Valores das contribuições pagas em cada mês do trimestre, com o número de cotas adquiridas
em cada caso;
• Valores das contribuições pagas pelo Patrocinador, com o respectivo número de cotas;
• Valores dos benefícios pagos aos Assistidos;
• Saldo e valor das cotas por tipo de Contribuição Definida.

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC
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6. CESSAÇÃO DO
VÍNCULO COM
O PATROCINADOR
Caso um Participante Patrocinado ou Participante Individual perca o vínculo com o Patrocinador
e não preencha as condições para recebimento da aposentadoria pode, desde que atenda
aos requisitos previstos no Plano, optar por um dos Institutos Obrigatórios: Autopatrocínio
(Participante Especial), Benefício Proporcional Diferido, Resgate de Contribuições e
Portabilidade.
Em até 30 dias após receber a comunicação da cessação do vínculo, a Fundação fornecerá ao
Participante um extrato com as informações exigidas pela legislação vigente. Após receber esse
extrato, o Participante tem mais 30 dias para protocolar um Termo de Opção, no qual indicará
qual dos institutos obrigatórios escolheu.
Caso não realize a opção em tempo hábil, será entendido que o Participante optou pelo o
Benefício Proporcional Diferido, desde que atenda as condições para tanto. Nesse caso, o
Resgate de Contribuições será facultativo, mas só se o Participante não estiver gozando de
benefícios do Plano GOIÁS SEGURO.
Em caso de afastamento com prejuízo da Remuneração Básica, é possível optar pelo
Autopatrocínio.

6.1.AUTOPATROCÍNIO
Caso o Participante opte pelo Autopatrocínio, deverá arcar com a sua contribuição e a do
Patrocinador para garantir o recebimento dos benefícios no valor planejado quando da sua
adesão ao Plano.
Essa contribuição deve ser feita por meio de boleto bancário, disponível no site da PREVCOMBrC, na área de acesso exclusivo do Participante.
A opção pelo Autopatrocínio não é restrita aos Participantes que perderam o vínculo com
o Patrocinador. Caso o Participante tenha uma redução de salário (e portanto, no salário de
participação) e queira manter o valor do benefício, pode assumir a diferença na contribuição,
de acordo com os cálculos previstos no Plano GOIÁS SEGURO.
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POR EXEMPLO:
Seu salário de participação é de R$ 3.000,00 (acima do limite geral).
Você contribui com 8,5% desse valor, e o Patrocinador também.
A contribuição em seu nome, portanto, é de 255 + 255 = R$ 510,00.

SITUAÇÃO 1
Você perdeu o vínculo com o Patrocinador e optou pelo autopatrocínio.
Para manter o benefício no mesmo nível, precisa fazer todos os meses uma
contribuição via boleto bancário no valor de R$ 510,00.

SITUAÇÃO 2
Você teve uma redução na remuneração e seu salário de participação passou a ser
R$ 2.000,00. A contribuição em seu nome, portanto, passa a ser 170 + 170 = R$ 340,00.
Para manter o benefício no mesmo nível, você tem de optar pelo autopatrocínio e “cobrir”
a diferença. Nesse caso, precisa fazer todos os meses uma contribuição extra, via boleto
bancário, no valor de 510 - 340 = R$ 170,00.

Caso o Participante tenha uma redução na remuneração e esta não alcance mais o teto do RGPS,
pode continuar participando do Plano GOIÁS SEGURO, sendo considerado Ativo Facultativo, e não
Autopatrocinado.
A partir da data de protocolo do Termo de Opção, o Participante que decidiu se tornar
Autopatrocinado tem 30 dias para alterar o valor da sua contribuição para o Plano GOIÁS
SEGURO. Isso não impede que ele faça outra alteração no mês do seu aniversário.

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC
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6.2.BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO (BPD)
O Benefício Proporcional Diferido será concedido ao Participante que optar por ele, desde que este:
• Tenha seu vínculo com o Patrocinador rompido;
• Seja vinculado ao Plano GOIÁS SEGURO há mais de seis meses;
• Não preencha as condições para recebimento do Benefício Pleno (Aposentadoria) e não
tenha optado pelo Resgate de Contribuições nem pela Portabilidade.

O que significa Benefício
Proporcional Diferido (BPD)?
Significa que, ao perder o vínculo funcional com o patrocinador,
o participante poderá optar por permanecer inscrito no plano de
benefícios, interrompendo o pagamento das contribuições, exceto as
contribuições/taxas destinadas ao custeio das despesas administrativas,
tornando-se um Participante Vinculado. Representa um valor (saldo)
que será mantido em nome do servidor com os rendimentos do Plano,
quando não houver nova entrada de recursos.

?

Pagamento
O pagamento do BPD é semelhante ao pagamento da aposentadoria: ele é concedido em forma
de renda mensal correspondente a uma fração das cotas acumuladas na sua conta individual
até a data da concessão. E o prazo mínimo para recebimento também é de 60 meses.
A primeira prestação do BPD será paga no mês seguinte ao preenchimento dos requisitos para
recebimento. A última, quando acabar o prazo ou o saldo na sua conta individual.
Se o Participante se tornar inválido ou falecer durante o período de diferimento, o valor do
benefício será concedido em forma de parcela única a ele (no caso de invalidez) ou a seus
Beneficiários, conforme for o caso.
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6.3.RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES
O Resgate de Contribuições será concedido ao Participante que optar pela modalidade, desde
que este:
• Tenha seu vínculo com o Patrocinador rompido;
• Não esteja em gozo de qualquer benefício previsto no Regulamento do Plano GOIÁS
SEGURO;
• Não tenha optado pela portabilidade.
Após o protocolo do requerimento do Resgate de Contribuições, a PREVCOM-BrC tem 30 dias
para analisá-lo.
O valor do Resgate de Contribuições é correspondente à totalidade das cotas acumuladas na
conta individual do Participante, exceto as contribuições destinadas a Benefícios de Risco e
despesas administrativas, além daquelas efetuadas pelo Patrocinador. Esse valor é atualizado
pela variação da cota do Plano entre a data do cálculo e a do pagamento, e acrescido de um
percentual das contribuições feitas pelo Patrocinador, de acordo com o tempo de contribuição
do Participante.
O Resgate é concedido em forma de parcela única, a ser paga em até 45 dias após a data do
protocolo do Termo de Opção. Se preferir, o Participante pode receber o resgate em até 12
(doze) parcelas mensais e consecutivas, observadas as regras estabelecidas no regulamento do
Plano GOIÁS SEGURO.
O valor do resgate será acrescido dos percentuais incidentes sobre as contribuições aportadas
pelo Patrocinador existentes no Fundo Patrocinado Aposentadoria, conforme a seguir:
Tempo de inscrição no Plano até a data do
rompimento do Vínculo Funcional

% da Conta Patrocinador a ser incluído
no valor do Resgate

até 3 anos

0%

a partir de 3 anos

5%

a partir de 6 anos

10%

a partir de 9 anos

15%

a partir de 12 anos

20%

a partir de 15 anos

25%

a partir de 18 anos

30%

a partir de 21 anos

40%

a partir de 24 anos

50%

Se o Participante falecer e não tiver Beneficiários declarados, seus herdeiros podem receber o
resgate das cotas acumuladas até a data do falecimento no Fundo Pessoal Aposentadoria e no
Fundo Pessoal Portado.
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6.4.PORTABILIDADE
Consiste na transferência dos recursos financeiros do Plano GOIÁS SEGURO para um outro
plano de benefícios, operado por entidade de previdência complementar ou sociedade
seguradora autorizada.
O Participante tem direito à Portabilidade, desde que:
•
•
•
•

Tenha seu vínculo com o Patrocinador rompido;
Seja vinculado ao Plano GOIÁS SEGURO há no mínimo seis meses;
Não esteja em gozo de qualquer benefício previsto no Regulamento;
Não tenha optado pelo Resgate de Contribuições.

Para solicitar a Portabilidade, é necessário formalizar o Termo de Opção por meio de
requerimento à Fundação, contendo as seguintes informações:
• Identificação da entidade administradora do plano de benefícios receptor;
• Identificação do plano de benefícios receptor;
• Indicação da conta corrente titulada pela entidade que administra o plano de benefícios receptor.
Em até 10 dias após a data do protocolo do Termo de Opção, a PREVCOM-BrC encaminhará
o Termo de Portabilidade à entidade do plano receptor escolhido pelo Participante. Depois,
providenciará a transferência dos recursos financeiros a serem portados.

6.5.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À OUTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
O valor a ser portado é correspondente à totalidade das cotas acumuladas na conta individual
do Participante, apurado na data da cessação das contribuições ao Plano GOIÁS SEGURO, e será
atualizado pela variação da cota do Plano até a transferência dos recursos ao receptor.
Os recursos serão transferidos em moeda nacional até o quinto dia útil do mês subsequente ao
protocolo do Termo de Portabilidade, desde que preenchidas todas as condições para a correta
transferência dos valores portados.
A partir do momento em que opta pela Portabilidade, o Participante, seus Beneficiários e
herdeiros deixam de ter qualquer direito relacionado ao Plano GOIÁS SEGURO.

24

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC

7. CANCELAMENTO
DA INSCRIÇÃO
O cancelamento de uma inscrição acontece quando:
•

O Participante falecer ou tiver sua morte presumida declarada judicialmente;

•

O Participante requerer esse cancelamento;

• O Participante perder o vínculo com o Patrocinador, desde que não esteja gozando de um
benefício previsto no Plano e não tenha optado pelo Autopatrocínio nem pelo BPD;
• As contribuições estabelecidas no Plano de Custeio não forem pagas por quatro meses
consecutivos ou intercalados. Neste caso, o Participante será notificado. Se não pagar os valores
devidos em até 30 dias após o recebimento da notificação, efetua-se o cancelamento.
O Participante que tiver a inscrição cancelada não terá direito ao pagamento dos benefícios do
Plano. Poderá optar pelo Resgate de Contribuições ou pela Portabilidade, havendo saldo, nos
termos previstos no Regulamento do Plano.
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8. VANTAGENS DA
ADESÃO AO
PLANO GOIÁS SEGURO
Além da segurança que o Participante e seus familiares passam a ter com a adesão ao Plano,
com a participação do Patrocinador na formação da reserva financeira do servidor, outras
vantagens deverão ser consideradas:

8.1.DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Na fase de contribuição, o participante que faz a declaração completa pode obter incentivo
fiscal, abatendo o valor das contribuições efetuadas à Fundação na base de cálculo do Imposto
de Renda na Declaração Anual de Ajuste, até o limite de 12% da renda anual tributável.
Veja uma simulação de cálculo de Imposto de Renda, com e sem o Plano GOIÁS SEGURO:

SEM GOIÁS SEGURO

Renda bruta anual

R$ 70.000,00

R$ 70.000,00

R$ 0,00

R$ 8.400,00

Dedução permitida da contribuição
Base de cálculo do IR
Alíquota de IR - dedução
Imposto devido

COM GOIÁS SEGURO

R$ 70.000,00

R$ 61.600,00

27,5% e R$ 9.486,91

27,5% e R$ 9.486,91

R$ 9.763,09

Ganho fiscal

R$ 7.453,09
R$ 2.310,00

Mesmo os participantes que estão na faixa de isenção do Imposto de Renda têm vantagem
fiscal, pois a legislação determina a isenção sobre o ganho de capital dos investimentos
realizados aos planos previdenciários com contribuições exclusivas dos participantes.
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8.2.RENTABILIDADE
As aplicações de recursos de fundos previdenciários, por serem aplicações de longo prazo
trabalham com taxas de rendimento acima das alíquotas médias de mercado. Essas taxas
variam entre os Planos de Previdência mantendo-se entre a variação do CDI e a variação
do IPCA + 4,5% que é a meta atuarial (mínima) que a PREVCOM-BrC deverá atingir a cada
exercício financeiro. Outra questão importante que afeta a rentabilidade oferecida pelo Plano
GOIÁS SEGURO é o fato da Fundação de Previdência Fechada não visar lucro. O excedente
deverá ser reaplicado dentro do sistema atuarial da Entidade.

8.3.SEGURANÇA
Uma Entidade de Previdência Fechada deverá estar vinculada a um Ente Público, no caso o
Estado de Goiás, que, diferente das entidades abertas não corre o risco de falência.
8.4.PARTICIPAÇÃO
Os Patrocinadores e Participantes dos Planos de Previdência Fechada terão participação no
Conselho Deliberativo da Entidade, influenciando nas suas decisões (gestão compartilhada).
O participante tem vantagens como:

Participação do Patrocinador no Plano;
Proteção Familiar;
Qualidade de vida;
Segurança;
Baixo custo;
Rentabilidade;
Incentivos fiscais;
Participação na gestão.
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9. GLOSSÁRIO
As palavras e expressões a seguir, empregadas nesta Cartilha e no Sistema de Previdência
Fechada, deverão ser compreendidas a partir dos seguintes conceitos
I – ASSISTIDO: Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada;
II – ATUÁRIO: profissional com formação em Ciências Atuariais e devidamente habilitado
para o exercício da respectiva atividade ou a pessoa jurídica, sob a responsabilidade daquele
profissional, que tenha como objeto social a execução de serviços atuariais;
III – BENEFICIÁRIO: pessoa física relacionada ao Participante ou Assistido que, com a ocorrência
do falecimento deste, receberá o benefício de Pensão por Morte previsto neste Regulamento,
desde que preenchidas as condições aplicáveis à espécie;
IV - BENEFÍCIO PROGRAMADO: Benefício de caráter previdenciário cuja concessão decorre de
eventos previsíveis estabelecidos neste Regulamento.
V - BENEFÍCIO DE RISCO: Benefício de caráter previdenciário cuja concessão depende da
ocorrência de eventos não previsíveis, como a morte, a invalidez ou a sobrevivência.
VI - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Modalidade do Plano GOIÁS SEGURO, cujos benefícios
programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do
Participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de
sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.
VII - CONVÊNIO DE ADESÃO: instrumento pelo qual se formaliza a condição de Patrocinador
do PLANO GOIÁS SEGURO, no qual são pactuados os direitos e obrigações do aderente em
relação ao Plano.
VIII – ÍNDICE DO Plano GOIÁS SEGURO: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou outro índice que vier a
substituí-lo.
IX - PERFIS DE INVESTIMENTOS: Ferramenta de gestão de recursos previdenciários que
permite ao Participante optar, sob o seu inteiro risco e sob a sua exclusiva responsabilidade, por
uma das Carteiras de Investimentos do Plano GOIÁS SEGURO disponibilizadas pela PREVCOMBrC para a aplicação dos recursos alocados nas suas respectivas Contas Individuais.
X - PLANO ANUAL DE CUSTEIO: documento aprovado pelo Conselho Deliberativo da
PREVCOM-BrC, no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário à constituição das
suas reservas garantidoras de benefícios, fundos e provisões, e à cobertura das demais despesas,
em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador e por este
Regulamento e divulgado aos participantes, assistidos e beneficiários.
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XI - PLANO RECEPTOR: plano para o qual serão portados os recursos do Participante por
ocasião da sua opção pelo instituto da Portabilidade.
XII – PREVCOM-BrC (ou PREVCOM): Fundação de Previdência Complementar do Brasil
Central, entidade fechada de previdência complementar estruturada na forma de fundação de
natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa,
financeira e gerencial, operadora do Plano GOIÁS SEGURO.
XIII – PREVIC: Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
XIV - PROVISÃO MATEMÁTICA: valor determinado atuarialmente que identifica, no momento
do cálculo, a necessidade de recurso financeiro para pagamento dos benefícios previstos neste
Regulamento.
XV - RGPS: Regime Geral de Previdência Social.
XVI - RPPS: Regime Próprio de Previdência Social.
XVII – RPC: Regime de Previdência Complementar.
XVIII – SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO: valor que serve de base de cálculo para as contribuições
ao presente Plano de Benefícios (valor que ultrapassar o teto do Regime Geral);
XIX - TAXA DE CARREGAMENTO: Taxa incidente sobre as Contribuições, destinada ao custeio
das despesas administrativas do Plano GOIÁS SEGURO.
XX - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Taxa incidente sobre o montante dos recursos garantidores
do Plano GOIÁS SEGURO, inclusive sobre o saldo das contas de natureza individual, destinada
ao custeio das despesas administrativas do Plano.
XXI - TERMO DE OPÇÃO: instrumento pelo qual o Participante do Plano GOIÁS SEGURO
formaliza expressamente a opção por qualquer dos institutos obrigatórios previstos neste
Regulamento.
XXII - TETO DO RGPS: Limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, aplicável às
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS.
XXIII – VÍNCULO FUNCIONAL: vínculo estatutário mantido entre o servidor público em
atividade e a Administração Pública do Estado e dos Municípios de Goiás.
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Informações adicionais sobre o Plano GOIÁS SEGURO poderão
ser encontradas no site www.prevcom-brc.com.br e por meio
do telefone da Assessoria de Comunicação.

30

CARTILHA DO PARTICIPANTE PREVCOM - BrC

O melhor plano para o seu futuro

www.prevcom-brc.com.br

