
QUADRO COMPARATIVO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA CAGEPREV 

REDAÇÃO ANTERIOR NOVA REDAÇÃO JUSTIFICATIVA 

Art. 4º.   O prazo de duração da 
CAGEPREV é indeterminado. 
 
§ 2º. Em caso de liquidação da 
CAGEPREV, os PARTICIPANTES 
dos planos de benefícios terão 
privilégios especiais sobre os bens 
garantidores das reservas técnicas e, 
caso não sejam suficientes esses 
bens, terão privilégio geral sobre as 
demais partes não vinculadas do 
ativo. 
 

Art. 4º.   O prazo de duração da 
CAGEPREV é indeterminado. 
 
§ 2º. Em caso de liquidação da 
CAGEPREV, os PARTICIPANTES, 
inclusive os ASSISTIDOS, dos 
planos de benefícios terão privilégios 
especiais sobre os bens garantidores 
das reservas técnicas e, caso não 
sejam suficientes esses bens, terão 
privilégio geral sobre as demais 
partes não vinculadas do ativo. 
 
 

Atendendo orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015, para que a referência 
feita a participante não reste dúvida 
quanto à sua abrangência. 
 

Art. 8º . A CAGEPREV tem por objeto 
a constituição e a administração de 
planos privados de benefícios 
previdenciais suplementares, 
assemelhados aos da Previdência 
Social, em favor dos seus 
PARTICIPANTES e respectivos 
BENEFICIÁRIOS, custeados todos os 
benefícios na modalidade de 
contribuição variável e no regime 
financeiro de capitalização, nos 
estritos termos deste Estatuto, dos 
Regulamentos dos planos 
previdenciários, Convênios de 
Adesão e dos preceitos legais que lhe 
sejam aplicáveis, bem assim 
desenvolver atividades afins, de 
natureza previdenciária, vedando-se 
terminantemente a assunção de 
novos encargos sem a 
correspondente fonte de custeio. 

Art. 8º . A CAGEPREV tem por objeto 
a constituição e a administração de 
planos privados de benefícios 
previdenciais suplementares, 
assemelhados aos da Previdência 
Social, em favor dos seus 
PARTICIPANTES e respectivos 
BENEFICIÁRIOS, custeados todos os 
benefícios na(s) modalidade(s) de 
contribuição variável e de 
contribuição definida  e no regime 
financeiro de capitalização, nos 
estritos termos deste Estatuto, dos 
Regulamentos dos planos 
previdenciários, Convênios de 
Adesão e dos preceitos legais que lhe 
sejam aplicáveis, bem assim 
desenvolver atividades afins, de 
natureza previdenciária, vedando-se 
terminantemente a assunção de 
novos encargos sem a 
correspondente fonte de custeio. 

Incluir a previsão de constituição e 
administração de planos na 
modalidade de contribuição definida. 

Seção I – Do Conselho Deliberativo  
 
Art. 26.  A composição do Conselho 
Deliberativo, integrado por quatro (4) 
membros e respectivos suplentes, 
será paritária entre representantes da 
PATROCINADORA e representantes 
dos PARTICIPANTES e 
ASSISTIDOS. 
 
 
§ 5º. O Conselho Deliberativo deverá 
renovar metade de seus membros a 
cada dois (2) anos, observada a regra 
de transição estabelecida no art. 53. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6º. Os membros do Conselho 
Deliberativo deverão atender aos 

Seção I – Do Conselho Deliberativo  
 
Art. 26.  A composição do Conselho 
Deliberativo, integrado por quatro (4) 
membros e respectivos suplentes, 
será paritária entre representantes da 
PATROCINADORA e representantes 
dos PARTICIPANTES e 
ASSISTIDOS. 
 
  
§ 5º. O Conselho Deliberativo deverá 
renovar metade de seus membros a 
cada dois (2) anos, ficando 
estabelecido que o mandato de 
conselheiro deliberativo iniciar-se-
á sempre no mês de outubro com 
término no mês de setembro, 
perfazendo estes meses o início e 
o término do período do mandato 
referido no parágrafo 4º. 
 

§ 6º. Os membros do Conselho 
Deliberativo deverão atender aos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A alteração do § 5º visa atender 
orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Inciso I – Estabelecer o período de 5 
(cinco) anos como sendo o tempo 



seguintes requisitos:  

I – comprovada experiência no 
exercício de pelo menos uma das 
seguintes atividades: financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, 
atuarial, de fiscalização, ou de 
auditoria; 

 
  
 
 

seguintes requisitos: 

I – comprovada experiência, no 
mínimo de cinco (5) anos , no 
exercício de pelo menos uma das 
seguintes atividades: financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, 
atuarial, de fiscalização ou de 
auditoria correlatas; 
 
 
(...) 
 
 
§ 15º. A posse de conselheiro 
deliberativo coincidirá com o início 
do seu mandato, ressalvada a 
situação de impedimento ou de 
substituição, quando a data da 
posse do conselheiro substituto 
ocorrerá no dia imediatamente 
subsequente ao dia estabelecido 
como sendo o do encerramento do 
mandato do conselheiro impedido 
ou substituído.  

mínimo de experiência exigida para o 
cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Inclusão do § 15º. visa atender 
orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015 
 
 
 
 
 
 

Art. 27.  São competências do 
Conselho Deliberativo, além das 
previstas no art. 25 deste Estatuto: 
 
 
 
XI – examinar, em grau de recurso, 
sem prejuízo do disposto no inciso 
VII, as decisões da Diretoria-
Executiva; 
 
( ... )  
 
XV – manter livro próprio, para a 
lavratura das atas de suas reuniões. 

Art. 27 . São competências do 
Conselho Deliberativo, além das 
previstas no art. 25 deste Estatuto: 
 
 
 
XI - Inciso excluído.  
 
 
 
( ... )  
 
 
XV – manter registro e guarda das 
atas de suas reuniões.  

 
 
 
 
 
 
Exclusão do inciso XI,  Atendendo 
orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
 
Melhorar e atualizar o texto. 

Art. 29.  As reuniões do Conselho 
Deliberativo deverão ser instaladas, 
em primeira convocação, com, no 
mínimo, metade mais um da 
totalidade de seus membros e, em 
segunda convocação, com a 
presença de qualquer número de 
conselheiros, para a deliberação dos 
assuntos em pauta pelo voto da 
maioria simples dos presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 29.  As reuniões do Conselho 
Deliberativo deverão ser instaladas, 
em primeira convocação, com, no 
mínimo, metade mais um da 
totalidade de seus membros e, em 
segunda convocação, com a 
presença de qualquer número de 
conselheiros, para a deliberação dos 
assuntos em pauta pelo voto da 
maioria simples dos presentes. 
 
 
§ 1º. Proceder-se-á à convocação 
para reunião do Conselho 
Deliberativo com antecedência 
mínima de 3 (três) dias úteis, 
contados da data agendada para 
sua realização. Não havendo 
quorum, será procedida nova 
convocação no primeiro dia útil 
subsequente, sendo contado desta 
data, 1 (um) dia útil para sua 
realização em segunda 
convocação. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusão do § 1º, atendendo 
orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parágrafo único. O presidente do 
Conselho Deliberativo participará da 
votação, prevalecendo o seu voto, em 
caso de empate. 
 

§ 2º. O presidente do Conselho 
Deliberativo participará da votação, 
prevalecendo o seu voto, em caso de 
empate. 
 

Renumeração do Parágrafo único em 
§ 2º, atendendo orientação da NOTA 
nº 084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, 
de 24/04/2015. 
 

Art. 32.  A Diretoria-Executiva será 
composta por três (3) membros, 
sendo um Diretor-Presidente, um 
Diretor-Administrativo-Financeiro e 
um Diretor de Seguridade, todos 
designados pelo Conselho 
Deliberativo, sendo todos 
empregados da PATROCINADORA e 
PARTICIPANTES da CAGEPREV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 32. A Diretoria -Executiva será 
nomeada pelo Conselho 
Deliberativo e compor-se-á por 3 
(três) integrantes, sendo um 
Diretor-Presidente, um Diretor-
Administrativo-Financeiro e um 
Diretor de Seguridade, escolhidos 
dentre os PARTICIPANTES e 
ASSISTIDOS TITULARES da 
CAGEPREV: 
 
I - os PARTICIPANTES, desde 
que sejam empregados 
da PATROCINADORA e que não se 
encontrem temporariamente 
afastados da mesma; 
 
   
II – os PARTICIPANTES 
aposentados da PATROCINADORA 
através de Plano de Demissão 
Voluntária; 
 
  
 
III - os ASSISTIDOS TITULARES, ou 
seja, os assistidos em gozo de 
aposentadoria programada pela 
Cageprev, excluindo-se titulares de 
benefício de aposentadoria por 
invalidez e os beneficiários de 
pensão. 
 
 
 
 
 
 
IV - a remuneração para os 
integrantes do inciso I 
será conforme o art. 27, inciso XII 
do Estatuto e em conformidade 
com o Art. 7º, parágrafo único da 
LC 108/2001. 
 
 V - a remuneração para os 
integrantes dos itens II e III será 
conforme segue:  
a) Para o cargo de Diretor-
Presidente, a remuneração será 
equivalente ao piso percebido pelo 
cargo de gerente de unidade de 
negócio ou cargo análogo na 
PATROCINADORA;  
b) Para os demais cargos de 
Diretores, a remuneração será 
equivalente ao piso percebido pelo 
cargo de gerente de unidade de 
serviço ou cargo análogo na 
PATROCINADORA. 

Art. 32 (c aput). Permitir a 
participação dos PARTICIPANTES e 
ASSISTIDOS TITULARES da 
CAGEPREV na composição da 
Diretoria-Executiva.  
 
 
 
 
 
 
Inclusão do inciso I para 
possibilitar que os 
PARTICIPANTES e ASSISTIDOS 
TITULARES da CAGEPREV 
possam compor a Diretoria-
Executiva. 
 
Inclusão do inciso II para 
possibilitar que os 
PARTICIPANTES e ASSISTIDOS 
TITULARES da CAGEPREV 
possam compor a Diretoria-
Executiva.  
 
Inclusão do inciso III para 
possibilitar que os 
PARTICIPANTES e ASSISTIDOS 
TITULARES da CAGEPREV 
possam compor a Diretoria-
Executiva e Complemento da sua 
redação Atendendo orientação da 
NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
  
 
Inclusão do inciso IV do art. 32 
para disciplinar a remuneração 
conforme parágrafo único do art. 7º 
da LC 108/2001.  
 
 
 
 
 
Inclusão do inciso V, alínea a) para 
disciplinar a remuneração dos 
itens II e III do art. 32. 
 
 
 
Inclusão do inciso V, alínea b) para 
disciplinar a remuneração dos 
itens II e III do art. 32. 
 
 
 
 



 
§ 1º.  O mandato da Diretoria-
Executiva terá prazo de quatro (4) 
anos, com possibilidade de 
recondução, sendo seus membros, 
contudo, demissíveis ad nutum do 
Conselho Deliberativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 1º.  O mandato da Diretoria-
Executiva terá prazo de quatro (4) 
anos, com possibilidade de 
recondução, sendo seus membros, 
contudo, demissíveis ad nutum do 
Conselho Deliberativo. 
 
 
I- O mandato dos diretores iniciar-
se-á no primeiro dia do mês de 
abril, findando-se no último dia do 
mês de março, perfazendo estas 
datas o início e o término do 
mandato citado no parágrafo 1º 
precedente. 
 
 
II- A posse de diretor coincidirá 
com o início do seu mandato, 
ressalvada a situação de 
impedimento ou de substituição, 
quando a data da posse do diretor 
substituto ocorrerá no dia 
imediatamente subsequente ao dia 
do encerramento do mandato do 
diretor impedido ou substituído.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A inclusão dos incisos I e II do § 1º  
visa atender orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015 

Art. 35 . Compete à Diretoria-
Executiva, além do previsto no art. 31 
deste Estatuto: 

IX – manter livro próprio, para a 
lavratura das atas de suas reuniões. 

Art. 35.  Compete à Diretoria-
Executiva, além do previsto no art. 31 
deste Estatuto: 

IX – manter registro e guarda das 
atas de suas reuniões.  

Melhorar e atualizar o texto. 

Seção III – Do Conselho Fiscal  
 
Art. 45 . A composição do Conselho 
Fiscal, integrado por quatro (4) 
membros, será paritária entre 
representantes da 
PATROCINADORA e representantes 
dos PARTICIPANTES e 
ASSISTIDOS. 
 
 
§ 3º.  A eleição dos membros do 
Conselho Fiscal dar-se-á da forma 
preconizada nos parágrafos 1º e 2º 
do art. 26 deste Estatuto. 
Excepcionalmente, na primeira 
investidura, ao escolher seus 
representantes, indicará o membro 
cujo mandato será de (04) anos. 
 
 
§ 4º. O Conselho Fiscal deverá 
renovar metade de seus membros a 
cada dois (2) anos, observada a regra 
de transição estabelecida no art. 53. 
 
( ... ) 
 
 
§ 8º. O presidente do Conselho Fiscal 
será escolhido, na mesma data da 
eleição do colegiado, pelos 
representantes dos PARTICIPANTES 
e ASSISTIDOS, por maioria simples, 

Seção III– Do Conselho Fiscal  
 
Art. 45 . A composição do Conselho 
Fiscal, integrado por quatro (4) 
membros, será paritária entre 
representantes da 
PATROCINADORA e representantes 
dos PARTICIPANTES e 
ASSISTIDOS. 
 
 
§ 3º.  A eleição dos membros do 
Conselho Fiscal dar-se-á da forma 
preconizada nos parágrafos 1º e 2º 
do art. 26 deste Estatuto.  
 
 
 
 
 
 
§ 4º. O Conselho Fiscal deverá 
renovar metade de seus membros 
a cada dois (2) anos. 
 
 
( ... ) 
 
 
§ 8º. O presidente do Conselho 
Fiscal será, obrigatoriamente, um 
dos representantes dos 
PARTICIPANTES ATIVOS e 
ASSISTIDOS eleitos, na mesma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A supressão do trecho 
“Excepcionalmente,  na primeira 
investidura, ao escolher seus 
representantes, indicará o membro 
cujo mandato será de (04) anos.”, 
visa atender orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
A alteração do § 4º visa atender 
orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
 
 
A alteração do texto do § 8º, “visando 
atender orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 



dentre os membros efetivos 
mencionados no caput deste artigo. 
investidura, ao escolher seus 
representantes, indicará o membro 
cujo mandato será de (04) anos. 
 

data da eleição do colegiado, por 
maioria simples, dentre os 
membros efetivos mencionados no 
caput deste artigo. 
 
 
§ 9º. O mandato de conselheiro 
fiscal iniciar-se-á no primeiro dia 
do mês de outubro, findando-se no 
último dia do mês de setembro, 
perfazendo estas datas o início e o 
término do mandato citado no 
parágrafo 4º precedente. 
 
§ 10. A posse de conselheiro fiscal 
coincidirá com o início do seu 
mandato, ressalvada a situação de 
impedimento ou de substituição, 
quando a data da posse do 
conselheiro substituto ocorrerá no 
dia imediatamente subsequente ao 
dia do encerramento do mandato 
do conselheiro impedido ou 
substituído. 
 

 
 
 
 
 
 
A inclusão dos §§ 9º e 10 visa 
atender orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 

Art. 46.  Compete ao Conselho Fiscal: 

IV – manter livros próprios, para a 
lavratura das atas de suas reuniões, 
dos pareceres emitidos e de outros 
documentos que entenda 
conveniente produzir. 

Art. 46 . Compete ao Conselho Fiscal: 

IV – manter registro e guarda das 
atas de suas reuniões, dos 
pareceres emitidos e de outros 
documentos que entenda 
conveniente produzir . 

 Melhorar e atualizar o texto. 

 

 

 
Art. 50 . O processo de reforma do 
presente Estatuto será proposto pelo 
Conselho Deliberativo da Entidade, 
em sua maioria simples, e estará 
vinculado à previa aprovação da 
PATROCINADORA e dos 
PARTICIPANTES, através de 
votação tomada em Assembléia 
Geral Extraordinária convocada para 
este fim. 
 

Art. 50. O processo de reforma do 
presente Estatuto será proposto 
pelo Conselho Deliberativo da 
Entidade, em sua maioria simples, 
após a prévia aprovação da 
PATROCINADORA e dos 
PARTICIPANTES, através de 
votação tomada em Assembleia 
Geral Extraordinária convocada 
para este fim . 
 
(...) 
 
§ 3º. A Assembleia Geral 
Extraordinária constitui instância 
de governança da Entidade. 
 
§ 4º. A Assembleia Geral 
Extraordinária reunir-se-á, sempre 
que convocada, para deliberar 
sobre as propostas que serão 
submetidas ao Conselho 
Deliberativo nas situações não 
previstas nas competências deste 
colegiado.  
 
§ 5º. Ocorrerá a Assembleia Geral 
Extraordinária: 
 
I - em primeira convocação, com a 
presença da maioria de 
PARTICIPANTES, inclusive 
ASSISTIDOS, tendo por base o 
quantitativo levantado no último 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A inclusão dos §§ 3º a 9º visa atender 
orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
 
 
 
 



dia do mês calendário antecedente 
ao mês de sua realização, 
incluindo-se, obrigatoriamente, o 
Presidente da CAGEPREV e o 
Presidente do Conselho 
Deliberativo e no impedimento 
destes, pelos seus substitutos; 
II - em segunda convocação, com a 
presença de, no mínimo, 10 (dez) 
PARTICIPANTES, inclusive 
ASSISTIDOS, incluindo-se, 
obrigatoriamente, o Presidente da 
CAGEPREV e o Presidente do 
Conselho Deliberativo e no 
impedimento destes, pelos seus 
substitutos. 
 
§ 6º. A convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária dar-se-á por 
iniciativa da Diretoria Executiva, 
mediante determinação do 
Conselho Deliberativo, devendo 
ocorrer em até 30 (trinta) dias de 
antecedência à data agendada para 
sua realização, sempre às 09 
(nove) horas, horário local. Não 
havendo quórum mínimo, de que 
trata o inciso II do §2º, nova 
convocação será promovida, 
decorridos, no mínimo, 3 (três) 
dias da data prevista inicialmente 
para sua realização, devendo ser 
observado novo prazo de 10 (dez) 
dias de antecedência. 
§ 7º. Nenhuma deliberação será 
tomada pela Assembleia Geral 
Extraordinária se não tiver sido 
observado o quórum mínimo de 
que trata o inciso II do §2º, 
tornando-se nulos de pleno direito 
quaisquer atos ou decisões 
tomadas nas situações de 
inobservância quórum mínimo 
exigido. 
§ 8º. As Assembleias Gerais 
Extraordinárias serão conduzidas 
pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, o qual designará, ad 
hoc, o Presidente da Entidade 
como secretário, e no impedimento 
destes, pelos seus substitutos, 
sendo iniciadas sempre com a 
leitura da pauta estabelecida e 
divulgada na convocação, não 
podendo ser deliberado assuntos 
não incluídos na mencionada 
pauta. 
 
§ 9º. Das Assembleias Gerais 
Extraordinárias serão lavradas atas 
pelo secretário, as quais serão 
assinadas e arquivadas na 
Entidade junto com a lista de 
presença. 
 
 
 



TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 52 . A extinção voluntária da 
CAGEPREV decorrerá de decisão do 
Conselho Deliberativo, em sua 
maioria simples, condicionada, 
entretanto, à aprovação da 
PATROCINADORA e dos 
PARTICIPANTES, através de 
votação tomada em Assembléia 
Geral Extraordinária convocada para 
este fim, bem como à homologação 
respectiva pelo órgão ou autoridade 
competente. 
 

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 52 . A extinção voluntária da 
CAGEPREV decorrerá de decisão do 
Conselho Deliberativo, em sua 
maioria simples, contando com a 
prévia  aprovação da 
PATROCINADORA e dos 
PARTICIPANTES através de votação 
tomada em Assembléia Geral 
Extraordinária convocada para este 
fim, bem como à homologação 
respectiva pelo órgão ou autoridade 
competente. 
 

 
 
 
Ajuste redacional com a exclusão do 
vocábulo “entretanto” e inclusão 
do vocábulo “prévia” , visando 
atender orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 

Art. 53 . Na primeira investidura dos 
Conselhos, após a entrada em vigor 
deste Estatuto, os seus membros 
terão mandato com prazo 
diferenciado, visando à renovação 
periódica de cada Conselho, prevista 
no § 5º do art. 26 e no § 4º do art. 45 
deste Estatuto. 
 
Parágrafo único.  Para fins de 
atendimento ao disposto no caput 
deste artigo, apenas na primeira 
eleição, os conselheiros mais 
votados, para o Conselho 
Deliberativo e para o Conselho Fiscal, 
terão mandato de quatro (4) anos e 
os segundos mais votados mandatos 
de dois (2) anos. 
 

Art. 53. - Excluído  
 

A exclusão do artigo 53  visa 
atender orientação da NOTA nº 
084/2015/CGIG/DITEC/PREVIC, de 
24/04/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 53 . Na primeira investidura dos 
Conselhos, após a entrada em vigor 
deste Estatuto, os seus membros 
terão mandato com prazo 
diferenciado, visando à renovação 
periódica de cada Conselho, prevista 
no § 5º do art. 26 e no § 4º do art. 45 
deste Estatuto. 
 
Parágrafo único.  Para fins de 
atendimento ao disposto no caput 
deste artigo, apenas na primeira 
eleição, os conselheiros mais 
votados, para o Conselho 
Deliberativo e para o Conselho Fiscal, 
terão mandato de quatro (4) anos e 
os segundos mais votados mandatos 
de dois (2) anos. 

Art. 53. Todos os atos normativos 
que a Entidade vier a produzir, a 
exemplo de regimentos internos, 
políticas, manuais e outros que 
regulamentem matérias 
estatutárias, devem ser 
obrigatoriamente aprovados pelo 
Conselho Deliberativo. Devendo os 
mesmos, após aprovados ser 
encaminhados ao respectivo órgão 
regulador e fiscalizador das 
Entidades de Previdência 
Complementar. 
 

Substituição do art. 53  com novo 
texto para fazer constar no estatuto, 
conforme artigo 12 da resolução 
CGPC N.º 7 de 21 de maio de 2002, 
que todos os atos normativos que a 
entidade vier a produzir sejam 
aprovados pelo conselho deliberativo, 
devendo os mesmos, após 
aprovados, ser encaminhados à 
PREVIC. 
 

 


