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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

NOTA TÉCNICA Nº 400/2022/PREVIC

PROCESSO Nº 44011.001915/2022-01

INTERESSADO: FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA (VIVA)

DOCUMENTO SEI: Nº 0448974/0448975/0448976/0448977

TIPO DE SOLICITAÇÃO: Alteração de Regulamento

NOME DO PLANO: Plano Viva de Previdência e Pecúlio - Vivaprev

CNPB DO PLANO: 1990.0011-65

SITUAÇÃO DO PLANO: A�vo / Em Funcionamento

MODALIDADE DO PLANO: Contribuição Definida

RISCO MUTUALISTA: Sim

DATA DA ULTIMA ALTERAÇÃO: 31/12/2019

PATROCINADOR(ES) ENVOLVIDO(S):

ANFIP - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (03.636.693/0001-00),
Fundação Viva de Previdência (18.868.955/0001-20), Geap Autogestão em Saúde (03.658.432/0001-82),
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado de Santa
Catarina (78.267.143/0001-51), ANVIVA – Associação Nacional dos Par�cipantes dos Planos de
Previdência da Fundação Viva (06.136.970/0001-03), Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde,
Trabalho e Previdência Social no Estado do Ceará (07.613.862/0001-39), Sindicato dos Trabalhadores
Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio Grande do Norte (24.365.603/0001-
55) e Sindicato dos Trabalhadores Federais Seguridade Social Saúde Previdência Assistência Social MG
(16.531.931/0001-56)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 109/2001, Resolução CGPC nº 12/2002, Resolução
CNPC nº 40/2021, Resolução CGPC nº 06/2003, Instrução Previc nº 24/2020 e Portaria Previc nº
324/2020.

DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA ENTIDADE PARA ANÁLISE:

1. Encaminhamento Padrão e Expediente Explica�vo;

2. Texto consolidado do regulamento pretendido, com as alterações propostas em destaque;

3. Quadro compara�vo com texto vigente e texto proposto, com as alterações propostas em destaque e
com as respec�vas jus�fica�vas;

4. Ata do Conselho Delibera�vo aprovando a alteração do regulamento;

5. Termo de Responsabilidade - Alteração de Regulamento;

6. Parecer Atuarial;

7. Nota Técnica Atuarial, com ciência e concordância do ARPB; e

8. Parecer Jurídico.

DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:



5/29/22, 4:26 PM SEI/PREVIC - 0453173 - Nota Técnica

file:///C:/Users/letic/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HF2DT9NU/Nota_Tecnica_0453173.html 2/3

1. Inclusão de critério de bene�cio projetado para des�nação da reserva especial aos par�cipantes
(ar�go 50, §2º);

2. Redução da carência referente ao Bene�cio Proporcional Diferido (BPD), possibilitando ao par�cipante
o acesso a esse ins�tuto, independente da condição de 3 anos de vínculo ao Plano (ar�go 26, §4º; ar�go
51, §4º e exclusão do §5º; ar�go 52, exclusão dos incisos I e II);

3. Clarificação do conceito de salário de par�cipação, constante do ar�go 40, esclarecendo que as
atualizações no valor devem ser informadas pelo par�cipante à Fundação Viva, em consonância com a
LGPD (ar�go 40, §1º); e

4. Alteração do índice do Plano de INPC para IPCA, u�lizado para reajuste e atraso de contribuições,
atualização de Bene�cio Mínimo Mensal de Referência e dos bene�cios das Disposições Transitórias,
reajuste dos ins�tutos do bene�cio proporcional diferido, portabilidade, resgate  (ar�go 2º - Definições;
ar�go 10º, §1º; ar�go 13, §único; ar�go 23, §único; ar�go 33, §3º; ar�go 43, §3º; ar�go 47, §5º; ar�go
48, §4º; ar�go 50, §5º; ar�go 52, §1º; ar�go 54; ar�go 56, caput e §2º; ar�go 60).

CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO NO CADPREVIC:

ENTIDADE?                                                      SIM             x   NÃO

PLANO DE BENEFÍCIOS?                           x  SIM                  NÃO

PATROCINADOR/INSTITUIDOR?                 SIM             x   NÃO

EM EXIGÊNCIA - A En�dade deverá proceder aos ajustes listados abaixo:

 

DOCUMENTAIS: Não há.

CADASTRAIS: Não há.

MATERIAIS:

Regulamento:

1. Ar�go 10: atualizar o valor da contribuição mínima desde a data de vigência inicial e explicitar na
redação a data da atualização e seu valor atual;

2. Ar�go 23, Parágrafo Único: atualizar o valor do Bene�cio Mínimo mensal de referência (BM)
desde a data de vigência inicial e explicitar na redação a data da atualização e seu valor atual; 

3. Ar�go 27, inciso III: adequar a redação, considerando alteração proposta no ar�go 26, §4º quanto
a dispensa da carência para opção ao ins�tuto do bene�cio proporcional diferido pelo
par�cipante;

4. Ar�go 50, §5º: atualizar o valor mínimo para recebimento em parcelas mensais desde a data de
vigência inicial e explicitar na redação a data da atualização e seu valor atual; e

5. Ar�go 60, caput e Parágrafo Único: rever redação, considerando que se faz necessária a prévia
aprovação desta Previc para alteração do índice, por ser matéria regulamentar, nos termos do
ar�go 33, inciso I da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.

OBSERVAÇÕES:

1. Em atendimento ao princípio da transparência preceituado no ar�go 7º da Lei Complementar nº
109/2001, recomenda-se a divulgação do andamento do processo de alteração regulamentar aos
par�cipantes e assis�dos pelos meios de comunicação usualmente u�lizados pela en�dade.

2. Assegurar que todos os documentos requeridos pela Portaria Previc nº 324/2020, entre outros,
para alteração de regulamento de plano de bene�cios estejam devidamente atualizados,
quando necessário, e assinados, conforme o caso, pelos conselheiros, dirigentes, representantes
legais ou profissionais legalmente habilitados incluindo, neste caso, seus respec�vos registros
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profissionais (CRC, IBA, OAB, entre outros), e sejam inseridos no movimento do CADPREVIC para
a análise eletrônica, ainda que já tenham sido transmi�dos previamente.

3. Encaminhar a resposta devida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, que finaliza em
11/08/2022, bem como mencionar o nº do processo acima.

Documento assinado eletronicamente por MARIA IRIS BARBOSA, Chefe de Divisão Subs�tuto, em
17/05/2022, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GERMANO DE ARAUJO MURATORI, Coordenador(a) -
Subs�tuto(a), em 17/05/2022, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ARIMATEIA PINHEIRO TORRES, Coordenador(a) -
Geral, em 17/05/2022, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0453173 e
o código CRC 2FA2E2C4.

Referência: Processo nº 44011.001915/2022-01 SEI nº 0453173

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

