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Fortaleza-CE, 13 de fevereiro de 2020 
 

 

 
PARECER ATUARIAL 

 
 
 
 

Ementa: Manifestação sobre proposta de 
alteração dos artigos 4º, 5º, 16, 33, 42, 46, 48, 
51, 52 e APÊNDICE A do Regulamento do 
plano previdenciário na modalidade de 
Contribuição Variável (CV) da CAGEPREV–
Fundação Cagece de Previdência 
Complementar. 

 
 
 
 
Considerações Iniciais 
 
 
 
 
1. A pedido da diretoria da CAGEPREV – Fundação Cagece de Previdência 

Complementar, este parecer objetiva apresentar a manifestação do atuário independente 

em relação à proposta de alteração dos artigos 4º, 5º, 16, 33, 42, 46, 48, 51, 52 e 

APÊNDICE A do Regulamento do plano previdenciário na modalidade de Contribuição 

Variável, denominado Plano de Contribuição Variável (PCV), CNPB nº 2004.001-47, 

visando cumprir o que reza o artigo 7º, parágrafo 3º, do Anexo II da Instrução PREVIC nº 

16, de 12/11/2014. 
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Da análise do pedido 

 

2. As justificativas para as alterações dos mencionados artigos se encontram 

anotadas ao lado dos quadros comparativos da redação atual e da redação proposta, de 

modo que entendermos ser dispensável reproduzi-las neste parecer. 

3. Isto posto, os resultados da análise técnica, concernentes a aspectos atuariais por 

conta das alterações dos mencionados artigos, a partir da redação proposta, encontram-

se anotados no Quadro Nº 1 adiante. 

 
QUADRO Nº 1 – QUADRO SINÓPTICO DO RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA 

CONCERNENTE A ALTERAÇÃO PROPOSTA PARA ARTIGOS DO REGULAMENTO 
DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PCV) 

 
NUMERAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA 

Artigo 4º (caput) 
Alterar o caput do artigo 4º para definir quem pode ser participante do plano, que são os 
empregados da Patrocinadora. 

Artigo 4º - §1º 
A alteração visa disciplinar a observância do direito adquirido e acumulado de 
participantes não empregados que se filiaram por força de permissivo na vigência da 
redação regulamentar anterior. 

Artigo 5º - Inciso VII  
A alteração visa evitar o cancelamento da inscrição de participante por motivo de licença 
saúde e licença maternidade. 

Artigo 16 – Inciso III  
A alteração visa adequar a idade de elegibilidade para a aposentadoria-programada para 
homem à idade estabelecida pela Previdência Social. 

Artigo 33 – §3º 
A alteração visa corrigir impropriedade textual, visto que o fundo patronal não pertence à 
patrocinadora. 

Artigo 42 – §2º A alteração visa corrigir impropriedade textual de “mês calendário” para “mês-calendário”. 

Artigo 46 – §4º 
A alteração visa corrigir erro material, ajustando o número do artigo de remissão, de art. 
17 (incorreto) para art. 16 (correto). 

Artigo 46 – §7º 
A alteração visa corrigir erro material, ajustando o número do artigo de remissão de art. 
52 (incorreto), para art. 51 (correto). 

Artigo 48 (caput) 
A alteração visa permitir que o participante altere o custeio-laboral-total a qualquer mês-
calendário. 

Artigo 48 (§ Único) 
A alteração visa excluir o parágrafo único para permitir que o participante altere o custeio-
laboral-total, consoante a nova redação proposta para o artigo 48. 

Artigo 51 (caput) 
A alteração visa incluir a taxa-de-administração-geral-de- AUTOPATROCINADO e a taxa-
de-administração-de-PARTICIPANTE-não-contribuinte, corrigir o termo “mês calendário” 
para “mês-calendário” e melhorar a redação. 

Artigo 51 – §5º  
A alteração visa incluir a incidência da taxa-de-administração-de-PARTICIPANTE-não-
contribuinte. 

Artigo 51 – §6º  
A alteração visa incluir a incidência da taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE- 
AUTOPATROCINADO. 

Artigo 52 
A alteração visa corrigir impropriedade textual de “mês calendárico” para “mês-
calendário”. 

APÊNDICE A As alterações visam: (i) corrigir impropriedade textual de “mês calendárico” para “mês-
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calendário” e de “ano calendário” para “ano-calendário”; (ii) alterar a definição da  “taxa-
de-administração-de-BPD” para melhor explicar a finalidade da taxa; (iii) alterar a 
definição da  “taxa-de-administração-geral-de-PARTICIPANTE-ativo” para melhor explicar 
a finalidade da taxa; (iv) alterar a definição da  “taxa-de-administração-geral-de-
ASSISTIDO” para melhor explicar a finalidade da taxa; (v) Incluir a “taxa-de-
administração-de-PARTICIPANTE-não-contribuinte”; (vi) Incluir a “taxa-de-administração-
geral-de-PARTICIPANTE-AUTOPATROCINADO”. 

 

Conclusão 

 

4. No nosso entendimento as alterações regulamentares propostas para os artigos 

mencionados no quadro acima não ocasionam impacto atuarial. 

 

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

 
 
 

Vicente Aderson Paz Sales 
Atuário – MIBA 1.155 
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