
Nota Nº 194/2020/PREVIC

PROCESSO Nº 44011.000244/2020-91

INTERESSADO: Fundo Parana de Previdencia Multipatrocinada

TIPO DE SOLICITAÇÃO: Alteração de Estatuto

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001; Resolução CGPC nº 08, 
de 19/02/2004; Instrução Previc nº 05, de 03/09/2018; e Portaria Previc nº 866, de 
13/09/2018.

ALTERAÇÕES PROPOSTAS

SUMÁRIO DAS ALTERAÇÕES:

• Art. 1º - Alteração do nome da entidade para "FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO" 
e exclusão do endereço da patrocinadora instituidora;

• Art. 13, § 7º - inclusão de requisitos para ocupação de vagas no conselho deliberativo 
objetivando comprometimento e qualificação mínima, nos termos da legislação vigente;

• Art. 17 - Previsão de reuniões anuais ordinárias do conselho deliberativo e reuniões 
extraordinárias poderão ser convocadas sempre que necessário;

• Art. 32, § 8º - Criação de requisitos estatutários adicionais para ocupação de vagas no 
conselho fiscal, nos termos da legislação vigente;

• Art. 33, § 1º - Previsão de reuniões anuais ordinárias e reuniões extraordinárias, as 
quais poderão ser convocadas sempre que necessário;

• Art. 33, Inciso I - Alterar a periodicidade da aprovação das contas da entidade pelo 
conselho fiscal, adequando à periodicidade prevista na legislação;

• Art. 51 - transferência do antigo artigo 27 do capítulo VII, com adequação ao texto do 
artigo 71 da Lei Complementar n° 109/2001;

• além de outros ajustes redacionais e de numeração.

Conferência do Movimento no CADPREVIC:

ENTIDADE                                               (X) SIM            (  ) NÃO

PLANO DE BENEFÍCIOS                        (   ) SIM            (X) NÃO

CONVÊNIO DE ADESÃO                       (   ) SIM             (X) NÃO
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X  EM EXIGÊNCIA  - A entidade deverá proceder aos ajustes listados abaixo.

MATERIAIS:

1. Arts. 7º e Art. 9º - excluir dispositivos por se tratarem de matéria de convênio de 
adesão, conforme incisos VI e VII, art. 3º da Resolução CGPC nº 08/2004; e

2. Art. 21 - informar o número exato de membros da diretoria executiva, à luz do disposto 
no inciso V, art. 2º da Resolução CGPC nº 08/2004.

DOCUMENTAIS: 

3. A entidade deverá apresentar a documentação mencionada nos incisos III, IV e V do art. 
5º da Portaria Previc nº 866/2018 atualizadas, quais sejam, ata de reunião do órgão 
competente aprovando o inteiro teor da proposta, declaração do representante legal da 
entidade de ter comunicado a síntese das alterações aos participantes e assistidos e 
declaração de ter dado ciência aos patrocinadores e instituidores do inteiro teor da 
proposta.

CADASTRAIS: não há. 

OBSERVAÇÕES:

1. Em atendimento ao princípio da transparência preceituado no artigo 7º da Lei 
Complementar nº 109/2001, recomenda-se a divulgação do andamento do processo de 
alteração estatutária aos participantes e assistidos pelos meios de comunicação 
usualmente utilizados pela entidade.

2. Solicitamos que a Entidade registre as exigências cadastrais, materiais e/ou 
documentais, conforme o caso, no expediente explicativo, mencionando seu 
posicionamento e ponderações sobre cada uma das referidas exigências.

3. Por oportuno, vale lembrar que todos os documentos requeridos pela Resolução 
CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004, Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 
2018, e Portaria Previc nº 866, de 13 de setembro de 2018, para alteração de estatuto, 
devem ser incluídos no movimento do CADPREVIC para a análise eletrônica, ainda que 
já tenham sido transmitidos previamente.

4. Encaminhar a resposta devida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, que finaliza 
em 25/05/2020, bem como mencionar o nº do processo SEI acima.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA DA COSTA AMORIM, Especialista 
em Previdência Complementar, em 27/02/2020, às 15:03, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MATOS VERAS, Coordenador(a), 
em 27/02/2020, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0270281 e o código CRC 52D98FE3.

Referência: Se responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 44011.000244/2020-91 SEI nº 0270281

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.
Ed. Venâncio 3000 - SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 3º Andar - Brasília/DF

(61) 2021-2000                   www.previc.gov.br
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