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PREVISESC – para um futuro melhor

O Plano de Benefícios PREVISESC é adequado as melhores práticas adotadas no cenário 
de previdência complementar brasileiro, sendo moderno, flexível e transparente, com 
possibilidades para cada participante.

Por meio do Plano de Benefícios PREVISESC você tem a oportunidade de formar uma 
poupança para a aposentadoria e proporcionar mais tranqüilidade para o seu futuro e o 
de sua família. E para ajudá-lo a construir este investimento, o Sesc ainda faz contribuições 
junto com você.

Este material explicativo resume as principais regras do Plano de Benefícios PREVISESC. 
Também traz ilustrações e exemplos numéricos para facilitar o seu entendimento. Leia com 
atenção as próximas páginas e aproveite a oportunidade de conhecer e entender como o 
PREVISESC ajudará você a ter um futuro melhor.

Boa leitura!
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Conhecendo a previdência

Como funciona o sistema previdenciário no Brasil?

A Previdência Social no Brasil é um sistema integrado, composto por três grandes regimes:

  Regime Geral de Previdência Social (INSS): obrigatório para os trabalhadores regidos 
pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho);

  Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos: obrigatório para os servidores pú-
blicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

  Regime de Previdência Complementar: oferecido pelo setor privado, com filiação facultativa.

Os dois primeiros regimes são operados por entidades públicas e têm caráter obrigatório. 
O terceiro regime, de previdência complementar, tem a finalidade de proporcionar uma 
proteção extra ao trabalhador, por isso tem caráter facultativo e é administrado por enti-
dades de previdência complementar, como é o caso do Plano de Benefícios PREVISESC.

O que é um plano de previdência complementar?

Plano de previdência complementar é um investimento de longo prazo e funciona como 
uma poupança individual formada por contribuições do participante (funcionário) e da pa-
trocinadora (Sesc). Essas contribuições são depositadas em uma conta individual em nome 
do funcionário. Ao longo do tempo, os recursos desta conta individual são aplicados no 
mercado financeiro com o objetivo de formar uma poupança para a aposentadoria. Além 
disso, durante a sua carreira, o funcionário pode programar a formação desta poupança 
de acordo com sua necessidade e disponibilidade financeira. Quando chegar a hora da 
aposentadoria, essa poupança será transformada em um benefício pago adicionalmente 
ao benefício do INSS.
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Nível do Benefício do INSS em função 
do salário na data da aposentadoria

Você sabe quanto receberá do INSS ao se aposentar? 

Depois de cumprir todos os requisitos do INSS para receber o benefício de aposentadoria 
mensal, o funcionário receberá do governo, no máximo, R$ 4.663,75* (base: janeiro/2015). 
Desta forma, quanto maior for o salário do funcionário na data da aposentadoria, maior 
será a defasagem em relação ao valor recebido do INSS.

Com base no valor pago pelo INSS, apresentamos no gráfico a seguir a relação percentual en-
tre o valor que o funcionário recebia enquanto estava trabalhando e o valor que receberá do 
INSS ao se aposentar.

 *Base janeiro/2015. Aposentadoria pelo INSS aos 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Não considera o fator previden-
ciário, o qual é uma fórmula utilizada na apuração do benefício do INSS, influenciada pelo tempo de contribuição, pela idade do 
segurado e pela expectativa de vida no momento da aposentadoria e que possivelmente diminuirá o valor do benefício mensal. 
Para obter informações adicionais sobre o INSS, consulte www.mps.gov.br.
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O que é a Múltipla?

A MúLTIPLA – MULTIEMPRESAS DE PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR é uma entidade fecha-
da de previdência complementar, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa, patrimonial e financeira.

Por meio de sua Diretoria-Executiva e de seus Conselhos Deliberativo e Fiscal, composto por 
representantes das patrocinadoras e dos participantes, a Múltipla administra planos de pre-
vidência complementar criados, exclusivamente para os funcionários das suas patrocinado-
ras, com o propósito de conceder benefícios complementares aos benefícios pagos pelo INSS. 
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www.itausolucoes.com.br/multipla/sesc/

O que é o Plano de Benefícios PREVISESC 
e qual o seu objetivo?

O Plano de Benefícios PREVISESC é um benefício oferecido pelo Sesc aos seus funcionários 
e tem como maior propósito garantir melhores condições financeiras para os seus partici-
pantes quando chegar a aposentadoria, reduzindo a eventual diferença que existe entre o 
salário do funcionário e o benefício de aposentadoria pago pela Previdência Social (INSS).

Para mais informações acesse:
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Como funciona o Plano 
de Benefícios PREVISESC?

Ao ser admitido no Sesc, o funcionário é convidado a participar do Plano de Benefícios PREVISESC.

Por meio do preenchimento do termo de adesão, o funcionário opta por participar do plano e 
define as suas contribuições, as quais serão descontadas diretamente na folha de pagamento 
e convertidas em quantidades de quotas do plano.

Da mesma forma que o funcionário, o Sesc faz contribuições mensais em nome do participan-
te, ajudando-o de forma significativa na formação da poupança para a aposentadoria.

As contribuições realizadas pelos participantes e pela patrocinadora (Sesc) são investidas no 
mercado financeiro e a rentabilidade obtida é repassada para as contas individuais.

Quando o participante atingir todos os requisitos que lhe dêem direito a receber um dos bene-
fícios previstos no Regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC, o saldo 
de conta do referido participante determinará o valor do benefício.

A principal característica do Plano de Benefícios PREVISESC é que o valor 
do benefício que o participante recebe quando se aposenta não é pre-
determinado e depende basicamente de três fatores:

  O montante com que o participante e a patrocinadora 
contribuem;

  O tempo em que são efetuadas as contribuições; e

  A rentabilidade obtida com as aplicações financeiras realizadas.
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Patrocinadora, participantes e beneficiários

Qual é a empresa patrocinadora do Plano de Benefícios PREVISESC?

Sesc – Administração Regional no Estado de São Paulo

Quem pode ingressar no Plano de Benefícios PREVISESC?

Todos os funcionários da patrocinadora podem ingressar no plano. Para isso, basta pre-
encher o formulário de adesão e entregar na área de recursos humanos. 

Quem são os beneficiários no Plano de Benefícios PREVISESC?

São os dependentes do participante: o cônjuge, o(a) companheiro(a), os filhos e ente-
ados solteiros com até 21 anos ou até 24 anos de idade se estiverem cursando ensino 
superior oficialmente reconhecido e os filhos inválidos, sem limite de idade, desde que 
reconhecida a dependência pela Previdência Social.

E se o participante não possuir beneficiários?

Na ausência de beneficiários o benefício será pago aos herdeiros, conforme as regras  
regulamentares.
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Contribuições

O que é o salário de participação?

  O salário de participação (SP) corresponde ao salário básico mensal acrescido dos adicio-
nais noturno, de insalubridade e periculosidade;

  Para o participante com remuneração variável em função do contrato de trabalho com 
base no salário hora, o salário de participação corresponderá ao valor do salário recebido 
no mês.

Para que serve este salário?

O salário de participação serve de base para o cálculo das contribuições para o plano.

Como funcionam as contribuições do participante para o Plano de Benefícios PREVISESC?

A contribuição básica do participante é feita mensalmente (12 vezes por ano) e o descon-
to é feito diretamente na folha de pagamento. O participante também pode aumentar a 
sua poupança para a aposentadoria realizando a contribuição voluntária.

Além das contribuições básica e voluntária, os participantes deverão efetuar mensalmen-
te a contribuição para cobertura das despesas administrativas e a contribuição de risco 
destinada ao custeio do benefício mínimo, da aposentadoria por invalidez e da pensão 
por morte.

O percentual total da contribuição para cobertura das despesas administrativas e da con-
tribuição de risco é dividido entre o participante e a patrocinadora.



13

Como são calculadas as contribuições do participante?

A unidade de referência (UR) serve como base de cálculo para as contribuições. O valor da 
UR em janeiro/2015 é R$ 374,93 e será reajustado anualmente de acordo com a política de 
reajuste salarial da patrocinadora.

  Contribuição básica

A contribuição básica de participante é dividida em duas parcelas, calculadas da seguinte forma:

 

O  participante deve definir seus percentuais de contribuição com até uma casa decimal e 
poderá alterá-lo anualmente, somente no mês de novembro, para vigorar a partir do mês 
de janeiro do ano seguinte. Somente poderá efetuar a contribuição básica II o participante 
que contribuir com 1% na contribuição básica I.

 *Base janeiro/2015. Este valor refere-se a 13 vezes o valor da unidade de referência (UR)

Contribuição básica I Contribuição básica II

O participante escolhe um percentual entre 
0% e 1% que será aplicado sobre a parcela 
do salário de participação até R$ 4.874,09 

(13 UR)*

O participante escolhe um percentual entre 
0% e 11% que será aplicado sobre a parcela do 
salário de participação que exceder R$ 4.874,09 

(13 UR)*

Contribuição básica

+
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Exemplos de participante com salário de participação maior que 13 UR

Consideramos um participante com salário de participação de R$ 5.000,00 (maior que 13 UR: 
R$ 4.874,09). Se ele escolher o percentual de 0,5% na contribuição básica I, não poderá realizar 
a contribuição básica II, sendo assim, sua contribuição básica mensal será de R$ 24,37, veja: 

Agora, se este participante escolher o valor máximo da contribuição básica I, que é 1%, 
poderá efetuar a contribuição básica II. Neste exemplo assumimos que ele optou pelos per-
centuais máximos permitidos de 1% na contribuição básica I e 11% na contribuição básica 
II. Assim, sua contribuição básica mensal será de R$ 62,59, veja:

Exemplo de participante com salário de participação menor que 13 UR

Consideramos um participante com salário de participação de R$ 2.000,00 (menor que 13 
UR: R$ 4.874,09). Se escolher 1% na contribuição básica I, sua contribuição básica mensal 
será de R$ 20,00, veja:

+

+

=

=

Exemplo de contribuição básica I

R$ 2.000,00 x 1%

R$ 20,00

Contribuição Básica I

R$ 4.874,09 x 1%

R$ 48,74

Contribuição Básica I

R$ 4.874,09 x 0,5%

R$ 24,37

Total da Contribuição Básica

R$ 62,59

Total da Contribuição Básica

R$ 24,37

Contribuição Básica II

(R$ 5.000,00 - R$ 4.874,09) 
x 11%

R$ 13,85

Contribuição Básica II

(R$ 5.000,00 - R$ 4.874,09) 
x 0%

R$ 0
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O desconto da contribuição básica será feito diretamente na folha de pagamento. Sempre 
que houver alteração no salário de participação ou no valor da UR a contribuição básica 
será ajustada automaticamente para refletir os novos valores.

 Contribuição voluntária

Corresponde a um percentual inteiro livremente escolhido pelo participante, aplicado so-
bre o salário de participação, o 13º salário ou qualquer outro valor pago pela patrocinado-
ra. Sobre esta contribuição não há contrapartida do Sesc.

Qualquer participante, independente do valor do salário de participação, pode realizar as 
contribuições básica e voluntária.
 
Quais são as contribuições da patrocinadora?

A patrocinadora pode realizar as seguintes contribuições para 
o Plano de Benefícios PREVISESC:

 Contribuição normal

A contribuição normal de patrocinadora corresponde a 100% do valor da 
contribuição básica do participante. Portanto, para cada R$ 1,00 que 
o participante deposita no plano como contribuição básica, a patrocinadora 
contribui com outro R$1,00.

Exemplo: vamos considerar o mesmo participante com salário de participação 
de R$ 5.000,00. Se esse participante efetuar a contribuição básica mensal de 
R$ 62,59 para o plano, terá outros R$ 62,59 depositados pela patrocinadora 
como contribuição normal, somando um depósito mensal de R$ 125,18 
em seu nome.

Além da contribuição normal, a patrocinadora efetuará mensalmente a contri-
buição para cobertura das despesas administrativas e a contribuição de risco 
destinada ao custeio do benefício mínimo, da aposentadoria por invalidez 
e da pensão por morte.
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Começar antes deixa tudo mais fácil!

Imagine que você deseja ter um saldo de R$ 100.000,00 quando se aposentar aos 55 anos. 
Considerando que não participe do Plano de Benefícios PREVISESC, ainda não tenha co-
meçado a investir e tenha hoje 50 anos de idade, tem motivos para se preocupar, pois 
para alcançar esse saldo sozinho necessita investir R$ 1.493,00 mensais. Mas, se hoje você 
tiver apenas 25 anos de idade, é muito mais fácil, pois o investimento mensal é de apenas  
R$ 134,00 mensais. O segredo dessa redução impressionante está no impacto dos juros 
compostos ao longo do tempo. Veja na ilustração abaixo o efeito do tempo e dos juros 
sobre o investimento mensal.

Investimento
 mensal

Idade 25 anos 35 anos 45 anos 50 anos

R$ 134 R$ 260 R$ 665 R$ 1.493

R$ 100.000,00
Saldo acumulado 

aos 55 anos

*Começando aos 35 anos 
o investimento mensal é 
2 vezes maior do que se 
você tivesse começado 

aos 25 anos

*Começando aos 45 
anos o investimento 

mensal é 5 vezes maior 
do que se você tivesse 
começado aos 25 anos

*Começando aos 50 anos 
o investimento mensal é 
12 vezes maior do que se 
você tivesse começado 

aos 25 anos

*Estimativa considerando aportes mensais fixos e retorno real de investimentos de 4,5% a.a.
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Contas

O que é o saldo de conta total?

O saldo de conta total é a soma dos saldos das contas de participante e de patrocinadora, 
conforme definidos a seguir, acrescidos do retorno dos investimentos obtidos com as apli-
cações financeiras.

*Benefício Suplementar Proporcional Saldado. Somente para os participantes que migraram a Reserva Matemática Individual 
no ano de 2010/2011.

Conta Básica Conta Voluntária Conta Portabilidade Conta Individual

Formada pelas
contribuições 

básicas efetuadas
pelo participante.

Formada pelas
contribuições 
voluntárias.

Formada pelos recursos 
portados de outras entida-

des de previdência
complementar ou

companhia seguradora.

Formada por 100% das 
contribuições do partici-

pante que optou por alo-
car a reserva matemática 

individual do BSPS*.

Conta Normal Conta Específica

Formada pelas
contribuições normais.

Formada pelo valor da
reserva matemática

individual, descontado
o valor alocado na conta
individual do participante 
que optou por transferir

a reserva do BSPS*.

Conta de participante

Conta de patrocinadora
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Como o participante acompanhará a evolução do seu saldo de conta total?

No Plano de Benefícios PREVISESC os participantes poderão acompanhar de perto como es-
tão seus investimentos para o futuro. Periodicamente a Múltipla enviará aos participantes 
um extrato contendo o saldo das contas individuais (participante e patrocinadora) e a ren-
tabilidade obtida com os investimentos do plano. Os participantes também podem acessar 
o site da múltipla (www.itausolucoes.com.br/multipla/sesc).

Existe algum tipo de garantia de rentabilidade dos investimentos?

Não há garantia mínima de rentabilidade. Entretanto, toda a rentabilidade líquida obtida 
pela carteira de investimentos é creditada nas contas de participante e patrocinadora que 
formarão o saldo de conta total.
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Benefícios

Quais são os benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios PREVISESC e quais são as
condições necessárias para que o participante e seus beneficiários possam recebê-los?

1 Para o participante que ingressou no Previsesc até 
04/10/2010, a idade mínima exigida para aposentadoria 
será 57 anos.

2 É o período de tempo de serviço do participante em 
uma ou mais patrocinadoras, incluindo o tempo anterior a 
data de implantação do Plano de Benefícios PREVISESC.

3 É a soma do período de vinculação do participante ao plano, 
desde a data do seu último ingresso, e do tempo de serviço an-
terior a data de implantação do Plano de Benefícios PREVISESC, 
desde que tenha havido contribuições neste período.

4 Ser elegível a uma aposentadoria pela Previdência Social 
significa: ter cumprido as condições para uma aposentadoria 
proporcional, integral ou por idade.

5 Previdência Social significa o sistema governamental que 
tem como objetivo reconhecer e conceder benefícios previ-
denciários aos seus segurados e seus dependentes ou outro 
sistema de caráter oficial com objetivos similares.

6 Para o participante elegível a aposentadoria especial pela 
Previdência Social, a idade mínima exigida para aposentadoria 
será 52 anos, mantidas as demais condições necessárias.

Benefícios oferecidos Condições necessárias para receber o benefício

Aposentadoria normal

 Desligar-se da patrocinadora;
 Mínimo de 601 anos de idade;
 Mínimo de 10 anos de serviço creditado2;
 Mínimo de 3 anos de tempo de vinculação ao plano3; e
 Ser elegível a aposentadoria4, exceto por invalidez, pela Previdência Social5.

Aposentadoria 
antecipada

 Desligar-se da patrocinadora;
 Mínimo de 556 anos de idade;
 Mínimo de 10 anos de serviço creditado2;
 Mínimo de 3 anos de tempo de vinculação ao plano3; e
 Ser elegível a aposentadoria4, exceto por invalidez, pela Previdência Social5.

Aposentadoria 
por invalidez

 Comprovar a concessão da aposentadoria por invalidez pela Previdência Social; e
 Não ter optado ou presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido.

Pensão por morte 
de participante 

aposentado 
pelo PREVISESC

 Falecimento do participante;
 Participante estar recebendo benefício pelo plano (exceto por invalidez);
 Não ter esgotado o saldo de conta total ou expirado o prazo escolhido 

   pelo participante; e
 Não ter optado ou presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional 

   diferido e ainda estar em período de espera pela concessão do benefício proporcional.

Pensão por morte de
participante ativo

 Falecimento do participante.

Benefício proporcional

 Desligar-se da patrocinadora;
 Optar ou ter presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido;
 Mínimo de 601e6 anos de idade;
 Mínimo de 10 anos de serviço creditado2;
 Mínimo de 3 anos de tempo de vinculação ao plano3; e
 Ser elegível a aposentadoria4, exceto por invalidez, pela Previdência Social5.
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Cálculo e pagamento dos benefícios

Como são calculados e pagos os benefícios de aposentadoria no plano?

Aposentadoria normal, Aposentadoria antecipada e benefício proporcional.

O participante elegível ao benefício de aposentadoria normal ou aposentadoria antecipa-
da ou ao benefício proporcional pelo Plano de Benefícios PREVISESC tem direito de receber 
até 25% do saldo de conta total em parcela única, sendo o restante transformado em ren-
da mensal de acordo com uma das opções descritas a seguir.

0% a 25% do saldo de conta total

Opção 1: Renda mensal por prazo determina-
do de 5, 10, 15 ou 20 anos, atualizada mensal-
mente pelo retorno dos investimentos; ou

Opção 2: Renda mensal correspondente a aplica-
ção de um percentual entre 0,1% e 1,5% sobre 
o saldo de conta total. Este percentual pode 
ser alterado pelo participante em novembro de 
cada ano. O saldo de conta total remanescente 
continua sendo reajustado mensalmente pelo 
retorno de investimentos; ou

Opção 3: Renda mensal definida em Reais, limi-
tada entre 0,1% e 1,5% do saldo de conta total. 
Este valor poderá ser alterado pelo participante 
em novembro de cada ano. O saldo de conta 
total remanescente continua sendo atualizado 
mensalmente pelo retorno dos investimentos.

À vista

Mensal

Saldo 
de conta total

+
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Benefício de aposentadoria por invalidez: 

O participante terá duas opções para receber o benefício por invalidez:

Opção 1: Renda mensal vitalícia equivalente a: 60% (SP – 13 UR) x SCP / n, onde:

Opção 2: Transformação do saldo de conta em renda mensal de acordo com uma das 3  
opções oferecidas para aposentadoria normal.

Benefício de pensão por morte:

Caso o participante do Plano de Benefícios PREVISESC faleça antes de cumprir todos os 
requisitos para a aposentadoria, seus beneficiários poderão escolher receber a pensão por 
morte dentre as seguintes opções:

Opção 1: Se tiver 2 ou mais beneficiários consistirá em uma renda mensal vitalícia equiva-
lente a: 60% (SP – 13 UR) x SCP / n. Se houver somente um beneficiário haverá uma redução 
de 10% no valor apurado na fórmula.

Opção 2: Transformação do saldo de conta em renda mensal de acordo com uma das 3 op-
ções oferecidas para aposentadoria normal. Importante saber que se não existir beneficiários, 
os herdeiros receberão o valor do saldo de conta total.

SP = Salário de Participação
UR = Unidade de Referência
SCP = Serviço Creditado Projetado
n = 25 anos aos participantes que comprovarem a elegibilidade a aposentadoria 
especial na Previdência Social e 30 anos aos demais participantes

SP = Salário de Participação
UR = Unidade de Referência
SCP = Serviço Creditado Projetado
n = 25 anos aos participantes que comprovarem a elegibilidade a aposentadoria 
especial na Previdência Social e 30 anos aos demais participantes
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Como é paga a pensão por morte do participante assistido?

Os beneficiários recebem a continuação do benefício de acordo com a opção de renda 
mensal que o participante havia feito.

Se a opção foi por renda por prazo determinado ou renda mensal definida em Reais, os 
beneficiários continuam recebendo o mesmo valor do benefício que o participante recebia 
na ocasião do falecimento, a ser pago pelo prazo remanescente.

Se a opção foi por renda entre 0,1% e 1,5% do saldo de conta total, os beneficiários conti-
nuam recebendo o benefício resultante da aplicação do último percentual escolhido pelo 
participante sobre o saldo de conta total remanescente até seu esgotamento.

Se o participante estiver recebendo benefício na forma de renda mensal vitalícia, a pensão 
por morte corresponderá a 90% do valor do benefício que o participante recebia mensal-
mente no caso de um beneficiário ou 100% se dois ou mais.

Na hipótese da renda definida em reais e da renda resultante da aplicação de percentual 
sobre o saldo de conta total, o beneficiário poderá, anualmente no mês de novembro, 
alterar o valor ou o percentual para vigorar no ano seguinte.

O que acontece se existir mais de um beneficiário?

Havendo mais de um beneficiário, o benefício de pensão por morte será dividido em partes 
iguais entre todos os beneficiários.
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E se não exisitir beneficiários?

Na falta de beneficiários no caso de falecimento de:

a) participante ativo: será garantido aos herdeiros legais o pagamento único do valor cor-
respondente ao saldo da conta total.

b) participante assistido: se na data do falecimento o participante estiver recebendo bene-
fício na forma de renda mensal (exceto renda mensal vitalícia), os herdeiros legais recebe-
rão, na forma de pagamento único, o saldo de conta total remanescente.

Existe valor mínimo para pagamento de benefício mensal?

Não, entretanto, qualquer benefício de valor mensal inferior a 
1 UR poderá, em comum acordo entre as partes, ser transformado 
em pagamento único.

Existe 13º benefício?

Sim. Os assistidos e beneficiários que estejam recebendo bene-
fício na forma de renda mensal terão direito ao abono anual.
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Condições no desligamento

Quais são as opções que o Plano de Benefícios PREVISESC oferece para
o participante que encerra o vínculo empregatício com a patrocinadora?

Havendo o término do vínculo empregatício com a patrocinadora, o participante pode op-
tar por continuar como participante do plano, resgatar ou portar seus recursos para outra 
entidade de previdência complementar ou companhia seguradora.

Após o desligamento da patrocinadora, a Múltipla enviará ao participante um extrato com 
todas as opções de desligamento. O participante tem 60 dias a partir de então para fazer a 
sua opção. Confira na tabela a seguir as opções oferecidas aos participantes:
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Opção no
desligamento O que é Condições necessárias

Autopatrocínio
É  a  possibilidade  do participante perma-
necer no Plano de  Benefícios PREVISESC, 

contribuindo mensalmente.

 Desligar-se da patrocinadora;

 Não ser elegível ao benefício de aposentadoria 
normal ou aposentadoria por invalidez ou o BSPS 
pleno;

 Não ter requerido a aposentadoria antecipada 
nem optado pelos institutos do benefício pro-
porcional diferido, portabilidade ou resgate de 
contribuições; e

 Continuar efetuando todas as contribuições de 
participante e de patrocinadora, inclusive as desti-
nadas ao custeio dos benefícios de risco e das des-
pesas administrativas.

Benefício
Proporcional 

Diferido

É a possibilidade do participante continuar 
no Plano de Benefícios PREVISESC, deixan-
do seus recursos no plano para receber o 

benefício proporcional quando completar as 
exigências regulamentares.

 Desligar-se da patrocinadora;

 Não ser elegível ao benefício de aposentadoria 
normal ou aposentadoria por invalidez ou o BSPS 
pleno;

 Não ter requerido a aposentadoria antecipada 
nem optado pelos institutos da portabilidade do 
resgate de contribuições ou do autopatrocinio;

 Ter no mínimo 3 anos de tempo de vinculação ao 
plano

 Continuar efetuando as contribuições destinadas 
ao custeio das despesas administrativas

Portabilidade

É a possibilidade do participante trans-
ferir para outra entidade de previdência 
complementar ou companhia seguradora 
100% do saldo da conta de participante 

mais uma parcela da conta de patro-
cinadora, proporcional ao tempo de 

vinculação ao plano conforme definido 
no Regulamento do Plano de Benefícios 

PREVISESC.

 Desligar-se da patrocinadora;

 Ter no mínimo 3 anos de tempo de vinculação ao 
plano; e

 Não estar recebendo benefício mensal pago pelo 
plano, inclusive o BSPS pleno.
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Qual é a parcela da conta da patrocinadora que o participante
pode levar no caso da portabilidade ou resgate de contribuições?

O percentual da conta de patrocinadora que o participante terá direito ao optar pelo insti-
tuto da portabilidade ou do resgate de contribuições depende do tempo de vinculação ao 
plano na data do desligamento, conforme a tabela abaixo:

*Na data do término do vínculo com o Sesc.

Opção no
desligamento O que é Condições necessárias

Resgate de
contribuições

É a possibilidade do participante receber à 
vista ou em até 12 parcelas mensais e conse-

cutivas a soma de 100% do saldo de conta do 
participante e, caso tenha no mínimo 3 anos 
de tempo de vinculação ao plano, uma par-
cela da conta de patrocinadora proporcional 
ao tempo de vinculação ao plano conforme 

tabela abaixo. O participante também poderá 
resgatar os recursos da conta portabilidade 
que foram constituídos em entidade aberta 

de previdência complementar ou companhia 
seguradora. Os demais recursos desta conta 

deverão ser novamente portados.

 Desligar-se da patrocinadora; e

 Não estar recebendo benefício mensal pago pelo 
plano.

Tempo de vinculação ao 
plano (anos completos)*

Percentual aplicado sobre o
saldo da conta de patrocinadora

3 30%
4 35%
5 40%
6 45%
7 50%
8 55%
9 60%
10 65%
11 70%
12 75%
13 80%
14 90%

15 ou mais 100%
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Tributação

Há algum incentivo fiscal para quem contribui para o Plano de Benefícios PREVISESC?

Sim. Todas as contribuições efetuadas pelo participante, limitadas em 12% da sua renda anu-
al tributável, poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Estes valores 
serão ajustados na declaração anual feita pelo participante desde que seja utilizado o mode-
lo completo de declaração.

Aproveite este incentivo fiscal oferecido pelo governo e aumente suas contribuições. Você 
aumenta sua poupança para a aposentadoria e paga menos imposto de renda!

Existe tributação quando o participante resgata suas contribuições?

Como em todo plano de previdência complementar, existe a incidência do imposto de ren-
da no resgate das contribuições e também nos pagamentos de renda mensal, de acordo 
com a tabela da época e a opção feita pelo participante. Porém, é importante lembrar que 
o participante já aproveitou o incentivo fiscal de até 12% da sua renda anual tributável.

Quais são as regras do Imposto de Renda aplicadas aos benefícios
pagos pelo plano de Benefício PREVISESC?

Desde 2005, os participantes dos planos de previdência complementar na modalidade con-
tribuição definida, como é o caso do Plano de Benefícios PREVISESC, têm uma nova opção 
de tributação: a tabela regressiva. A outra tabela que já existia é a tabela progressiva, a 
mesma aplicada aos salários dos participantes. Conheça as duas formas de tributação: 
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Tabela regressiva

No regime regressivo, a alíquota do imposto de renda a ser aplicada sobre o valor do benefício 
ou do resgate depende do tempo em que o participante estiver acumulando contribuições 
no plano. Quanto mais tempo de acumulação, menos imposto de renda o participante paga. 
Confira na tabela a seguir:

A contagem do prazo de acumulação é o tempo decorrido entre o aporte das contribuições 
no plano e o pagamento relativo ao benefício ou resgate.

Lembre-se que você fez aportes em diversas épocas do período trabalhado, ou seja, cer-
tamente os últimos aportes estão sujeitos à maior tributação, da mesma forma que seu(s) 
primeiro(s) aportes são menos tributados.

A opção do participante pela tabela regressiva é definitiva e irretratável, mesmo em caso 
de portabilidade. A tributação é feita exclusivamente na fonte, ou seja, não há ajuste na 
declaração de imposto de renda anual.

Prazo de acumulação dos recursos Alíquota

Até 2 anos 35%

Acima de 2 e até 4 anos 30%

Acima de 4 e até 6 anos 25%

Acima de 6 e até 8 anos 20%

Acima de 8 e até 10 anos 15%

Acima de 10 anos 10%
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Tabela progressiva

No regime progressivo, o que define a alíquota do imposto é o valor do benefício de renda 
mensal ou da antecipação de até 25% em parcela única a ser recebida. Se o benefício for, por 
exemplo, R$ 1.400,00 mensais você não pagará imposto de renda, pois o valor está na faixa 
de isenção da tabela. Se o benefício for de R$ 2.000,00 a alíquota de imposto será de 7,5% 
sobre o valor do benefício, descontado o valor da parcela a deduzir. Veja a tabela: 

De acordo com a legislação, se a opção do participante for por resgatar o saldo em parcela 
única haverá tributação na fonte de 15% a título de antecipação do imposto de renda. O 
acerto deverá ser na declaração de ajuste anual.

Qual é o prazo para opção por uma das formas de tributação?

A opção deve ser feita até o último dia do mês subsequente ao mês de adesão ao Plano de 
Benefícios PREVISESC e será irretratável. Caso o participante não manifeste sua opção den-
tro do prazo proposto será presumida automaticamente a opção pela tabela progressiva. 

Ano base: 2015

Rendimentos líquidos mensais (R$) Alíquota Parcela a deduzir (R$)

Até 1.903,98 isento ------

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5% 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15% 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5% 636,13

Acima de 4.664,68 27,5% 869,36
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O que deve ser levado em consideração na hora da decisão 
por uma das formas de tributação?

Existem alguns fatores que devem ser analisados na hora da decisão. Veja no quadro a 
seguir os principais fatores e o impacto na respectiva forma de tributação.

Fator Tabela Progressiva Tabela Regressiva

Tempo de Acumulação das 
contribuições 

Não tem impacto da
definição da alíquota
do imposto de renda

O tempo de acumulação das con-
tribuições impacta diretamente na 
definição da alíquota do imposto 

de renda

Recebimento do
Benefício Mensal

Não tem impacto da
definição da alíquota
do imposto de renda

Durante o período que você rece-
ber o benefício mensal, o tempo 

de acumulação da poupança 
continua contando para reduzir as 

alíquotas

Valor do Benefício Mensal
Impacta diretamente na
definição da alíquota de

Imposto de Renda

O valor do benefício não influen-
cia na definição da alíquota de IR. 
O que define a alíquota é o tempo 
de acumulação das contribuições

Ajuste na declaração anual 
quando você já estiver receben-

do benefício

Ocorre por ocasião da
declaração anual de

rendimento pessoa física

Não ocorre.
Tributação exclusiva na fonte

(definitiva)

Possibilidade de abater da base 
de cálculo do imposto de renda 
as contribuições efetuadas ao 
plano até o limite de 12% da 

sua renda bruta anual

É possível É possível

Isenção de Imposto
quando você estiver
recebendo benefício

O participante possui faixa 
de isenção para benefícios de 
valores abaixo de R$ 1.903,98 

(ano base: 2015)

Não há faixa de isenção. 
Tributação mínima de 10%



31

Questões gerais

Posso suspender temporariamente minhas
contribuições ao Plano de Benefícios PREVISESC?

Sim, se o participante desejar parar de contribuir, deve assinar um novo termo de opção de 
contribuição ao plano indicando o percentual de “0%”. É importante lembrar que a con-
tribuição básica pode ser suspensa ou alterada somente no mês de novembro de cada ano 
e terá validade a partir do mês de janeiro do ano seguinte.

Se eu suspender minhas contribuições, como ficam as contribuições do Sesc?

Enquanto as contribuições do participante estiverem suspensas, o Sesc também suspenderá 
a sua contribuição normal.

Enquanto estiver com minhas contribuições suspensas, como ficam as 
contribuições para custeio das despesas administrativas e de risco?

As contribuições destinadas ao custeio das despesas administrativas e de risco continuarão sen-
do descontadas do participante. Neste caso não há a possibilidade de suspensão temporária.

Se eu quiser parar de contribuir definitivamente,
poderei receber o que já investi no plano?

Não. O resgate somente será permitido ao se desligar do Sesc.
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Posso transferir para o Plano de Benefícios PREVISESC os
recursos que eu tenha em outros planos de previdência?

Sim. Para isso o participante deve procurar a Múltipla e se informar sobre o procedimento, 
além de fazer a sua opção pela portabilidade no outro plano de previdência privada.

Eu preciso estar aposentado pelo INSS para poder me
aposentar pelo Plano de Benefícios PREVISESC?

Não é necessário estar aposentado pelo INSS, mas o participante já deve ser elegível a uma 
aposentadoria pela Previdência Social.
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O objetivo deste material explicativo 
é oferecer um resumo do regulamento 

do Plano de Benefícios PREVISESC.
Portanto, não substitui o conteúdo 

do regulamento, cujo texto prevalece 
sobre este material explicativo.
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CAPÍTULO I – DA INTRODUÇÃO

O presente Regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC tem por finalidade disciplinar as 
normas gerais do Plano de Benefícios PREVISESC, detalhando as condições de concessão e de 
manutenção dos benefícios e direito aos institutos nele previstos, bem como os direitos e as 
obrigações da Patrocinadora, dos Participantes e de seus respectivos Beneficiários.

Art. 1º 
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Neste Regulamento, denominado Regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC, as expres-
sões, palavras, abreviações ou siglas a seguir descritas em ordem alfabética terão os seguintes 
significados, definidos neste Capítulo ou em Capítulo próprio, exceto se o contexto indicar 
claramente outro sentido, e figuram sempre com a primeira letra em maiúsculo. O masculino 
incluirá o feminino e vice-versa e o singular incluirá o plural e vice-versa, a menos que, sem 
qualquer dúvida, o contexto onde estiver inserido determine que se faça a distinção.

I   “Atuário”: significará uma pessoa física ou jurídica contratada com o propósito de condu-
zir avaliações atuariais e prestar serviços de consultoria atuarial e correlatos, quando neces-
sário, para fins de manutenção do Plano de Benefícios PREVISESC. O Atuário em qualquer 
ocasião deverá ser uma pessoa física que seja membro do Instituto Brasileiro de Atuária ou 
uma pessoa jurídica da qual conste, em seu quadro de profissionais, no mínimo um membro 
do mesmo Instituto.

II  “Beneficiários”: significará as pessoas físicas inscritas pelo Participante, em conformidade 
com o disposto neste Regulamento.

III  “Benefícios”: significará os benefícios devidos aos Participantes e aos Beneficiários pelo  
Plano de Benefícios PREVISESC, inclusive o BSPS.

IV  “BSPS”: significará o Benefício Suplementar Proporcional Saldado previsto neste Regu-
lamento.

V  “Conselho Deliberativo”: significará o órgão máximo de controle, deliberação e superior 
orientação da Múltipla.

VI  “Contribuições”: significará as contribuições efetuadas para o Plano de Benefícios PREVI-
SESC na forma prevista neste Regulamento.

VII  “Data do Cálculo do Benefício”: significará a data que serve de referência para determi-
nação dos dados e das informações utilizados no cálculo dos Benefícios, conforme previsto 
neste Regulamento.

Art. 2º

CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES
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VIII  “Data Efetiva do Plano”: significará o dia 1º/07/1994.

IX “INPC”: significará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

X  “Múltipla”: significará a Múltipla – Multiempresas de Previdência Complementar.

XI  “Participante”: significará a pessoa física que ingressar no Plano de Benefícios PREVISESC 
e que mantiver essa qualidade nos termos deste Regulamento.

XII  “Patrocinadora”: significará o Serviço Social do Comércio – SESC – Administração Regio-
nal no Estado de São Paulo.

XIII  “Plano de Benefícios PREVISESC” ou “Plano de Benefícios” ou “Plano”: significará o con-
junto de Benefícios e de institutos e os respectivos requisitos para sua obtenção, conforme 
previsto neste Regulamento, com as alterações que lhe forem introduzidas posteriormente.

XIV  “Política Salarial”: significará o reajuste salarial de natureza coletiva concedido pela 
Patrocinadora aos seus empregados, incluindo aumentos reais concedidos em caráter geral.

XV  “Previdência Social”: significará o sistema governamental que tem como objetivo re-
conhecer e conceder benefícios previdenciários aos seus segurados e seus dependentes ou 
outro sistema de caráter oficial com objetivos similares.

XVI  “Regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC” ou “Regulamento de Benefícios” ou 
“Regulamento”: significará este documento que estabelece as disposições do Plano de Be-
nefícios PREVISESC, administrado pela Múltipla, com as alterações que forem introduzidas 
posteriormente.

XVII  “Retorno de Investimentos”: significará o retorno obtido com os investimentos dos re-
cursos do Plano de Benefícios PREVISESC, apurado mensalmente, incluindo juros, dividendos, 
aluguéis, ganhos e perdas de capital realizados ou não e quaisquer outras rendas, deduzidos 
os tributos e os custos diretos e indiretos com a administração dos investimentos, sem conside-
rar os recursos previstos no artigo 156 se aplicados separadamente dos demais recursos.

XVIII  “Salário de Participação”: significará a composição de valores que servirá de base para 
apuração das Contribuições, conforme definido neste Regulamento.
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XIX  “Saldo de Conta Total”: significará o valor total do saldo das Contribuições acumuladas 
individualmente em nome de cada Participante nas Contas de Participante e de Patrocinado-
ra acrescidas do Retorno de Investimentos, conforme definido neste Regulamento.

XX  “Serviço Creditado – SC”: significará o tempo de serviço creditado do Participante apu-
rado conforme disposto neste Regulamento.

XXI  “Serviço Creditado Projetado – SCP”: significará o período contado para fins dos Be-
nefícios de Aposentadoria por Invalidez e de Pensão por Morte, conforme definido neste 
Regulamento.

XXII  “Tempo de Vinculação ao Plano – TVP”: significará o tempo de vinculação do Partici-
pante ao Plano conforme definido neste Regulamento.

XXIII  “Término do Vínculo”: significará a data da rescisão ou extinção do contrato de tra-
balho do Participante com a Patrocinadora ou, no caso do administrador, a data do seu 
afastamento definitivo em decorrência de exoneração, renúncia, demissão ou término do 
mandato sem recondução, desde que não revertido à condição de empregado.

XXIV  “Transformação do Saldo de Conta Total”: significará o processo de apuração do valor 
do Benefício de renda mensal, conforme disposto neste Regulamento.

XXV  “Unidade de Referência – UR”: significará o valor de R$ 137,07 (cento e trinta e sete 
reais e sete centavos) em 1º/1/2002. A Unidade de Referência deverá ser reajustada de acor-
do com a variação do INPC até a data de acordo/dissídio coletivo anterior a Data Efetiva do 
Plano e pela variação da Política Salarial da Patrocinadora a partir desta data.
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São destinatários do Plano de Benefícios PREVISESC os Participantes, inclusive os assistidos, 
bem como os respectivos Beneficiários.

São Participantes para efeito do Plano de Benefícios PREVISESC:

I  os empregados e os administradores da Patrocinadora que tenham ingressado ou que ve-
nham a ingressar no Plano de Benefícios PREVISESC e que mantenham tal condição nos termos 
deste Regulamento;

II  aqueles que estejam recebendo Benefício de prestação mensal previsto neste Regulamento;

III  os ex-empregados e ex-administradores da Patrocinadora que se mantenham vinculados ao 
Plano de Benefícios PREVISESC, nos termos e regras previstos neste Regulamento.

São Beneficiários do Participante:

I  o cônjuge e/ou o companheiro, desde que reconhecida a condição de dependência pela Pre-
vidência Social;

II  os filhos e os enteados solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de idade, desde que re-
conhecida a condição de dependência pela Previdência Social;

III  os filhos e os enteados solteiros menores de 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que 
estejam cursando ensino superior oficialmente reconhecido;

IV  o filho inválido de qualquer idade, desde que reconhecida a condição de dependência 
pela Previdência Social.

Seção I – Dos Destinatários

Art. 3º

Seção II – Dos Participantes

Art. 4º

Seção III – Dos Beneficiários

Art. 5º

         
 

CAPÍTULO III – DOS DESTINATÁRIOS DO PLANO
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Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, a condição de Beneficiário será veri-
ficada na Data do Cálculo do Benefício ou no dia imediatamente subsequente àquele em que 
perder a condição de Beneficiário nos termos do inciso II deste artigo, se ocorrido posterior-
mente à Data do Cálculo do Benefício e, sempre que a Múltipla julgar necessário.

A perda da condição de dependente na Previdência Social implica, automaticamente, a per-
da da condição de Beneficiário no Plano de Benefícios PREVISESC, ressalvada a exceção pre-
vista no inciso III do caput deste artigo.

Os Beneficiários de Participante que esteja recebendo Benefício na forma de renda mensal  
vitalícia serão aqueles por ele declarados na data do requerimento do Benefício, observadas  
as inclusões e alterações posteriores efetuadas em observância ao disposto neste artigo e no 
artigo 11 deste Regulamento.

O ingresso do Participante e a inscrição de seus Beneficiários no Plano de Benefícios PREVISESC 
e a manutenção dessa qualidade na Múltipla são pressupostos indispensáveis para o direito de 
percepção de quaisquer dos Benefícios e institutos previstos neste Regulamento.

O pedido de ingresso como Participante no Plano de Benefícios PREVISESC, administrado 
pela Múltipla, é facultativo e poderá ser efetuado pelo interessado que tiver celebrado 
contrato individual de trabalho com a Patrocinadora ou que assumir cargo de administra-
dor da Patrocinadora.

O pedido de ingresso do Participante no Plano de Benefícios PREVISESC será efetuado por 
escrito por meio de formulário fornecido pela Múltipla, no qual conste a autorização do 
desconto em folha de pagamento da Patrocinadora.

O Participante é obrigado a comunicar à Múltipla, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da 
ocorrência, qualquer modificação ulterior das informações prestadas na data de seu ingres-
so no Plano de Benefícios PREVISESC.

O Participante deverá, ainda, apresentar os documentos exigidos pela Múltipla e atender as 
demais condições estabelecidas neste Regulamento.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Seção IV – Do ingresso do Participante e da inscrição dos Beneficiários

Art. 6º

Art. 7º

§ 1º

§ 2º

§ 3º
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É vedado o ingresso do Participante que estiver recebendo Benefício de prestação mensal 
pelo Plano, exceto a Pensão por Morte recebida em decorrência do falecimento de outro 
Participante do qual seja Beneficiário.

O Participante deverá inscrever seus Beneficiários concomitantemente ao pedido de ingres-
so no Plano de Benefícios PREVISESC e comunicar à Múltipla, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias da ocorrência, qualquer modificação ulterior das informações prestadas na data de seu 
ingresso.

Será de responsabilidade do Participante, do Beneficiário ou do respectivo representante 
legal comunicar à Múltipla eventual perda da dependência na Previdência Social ou da con-
dição de Beneficiário no Plano de Benefícios PREVISESC administrado pela Múltipla, eximin-
do a Múltipla e ressarcindo o Plano de quaisquer prejuízos decorrentes de atos praticados 
em relação às pessoas mantidas no Plano de Benefícios PREVISESC como Beneficiários que 
perderam tal condição sem que houvesse comunicação à Múltipla.

Ocorrendo o falecimento de Participante que não estiver recebendo Benefício de renda mensal 
vitalícia pelo Plano sem que tenha sido feita a inscrição de Beneficiário, a este será lícito promo-
ver sua inscrição, desde que toda e qualquer obrigação da Múltipla não tenha sido liquidada 
junto a outros Beneficiários ou herdeiros, não lhes assistindo direito a pagamentos vencidos em 
datas anteriores a sua inscrição, observadas as demais disposições deste Regulamento.

O Participante que detiver a condição de autopatrocinado e que vier a ser admitido ou re-
admitido na Patrocinadora do Plano de Benefícios ou assumir cargo em sua administração 
poderá optar por:

I  ingressar novamente no Plano de Benefícios, sem prejuízo dos direitos e obrigações decor-
rentes do vínculo anterior; ou

II  ingressar novamente no Plano de Benefícios e unificar sua relação com o Plano de Bene-
fícios, mantendo um único vínculo.

Na hipótese de o Participante optar por manter somente um vínculo, conforme previsto no 
inciso II, as Contribuições futuras serão adicionadas às Contas de Participante e de Patroci-
nadora já existentes.

A opção pelo disposto no inciso II deste artigo representa a desistência de manter a qualida-
de de Participante autopatrocinado.

§ 4º

Art. 8º

§ 1º

§ 2º

Art. 9º

§ 1º

§ 2º
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A opção pelo disposto neste artigo deverá ser efetuada pelo Participante, por escrito, no ato 
do pedido de ingresso no Plano de Benefícios.

O Participante que tiver optado ou presumida a opção pelo instituto do benefício propor-
cional diferido e que vier a ser readmitido na Patrocinadora ou assumir cargo em sua admi-
nistração poderá ingressar novamente no Plano de Benefícios, sem prejuízo dos direitos e 
obrigações decorrentes do vínculo anterior.

O Participante que estiver em gozo de Benefício na forma de renda mensal previsto neste 
Regulamento, inclusive o BSPS, poderá incluir ou alterar os Beneficiários após a data da con-
cessão do Benefício, observadas para os Benefícios de renda vitalícia as condições estabele-
cidas nos parágrafos seguintes.

O pedido de inclusão e exclusão de Beneficiário ou de alteração de dados de Beneficiário já 
declarado pelo Participante em gozo de renda mensal vitalícia somente se efetivará depois 
de efetuada análise atuarial. A inclusão e o pedido de alteração de dados dos Beneficiários 
poderão resultar na redefinição do valor do Benefício de forma a corresponder à provisão ma-
temática de Benefício concedido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo. A exclusão 
de Beneficiário não dará ensejo à redefinição do valor do Benefício.

Caso a redefinição do valor do Benefício mencionado no § 1º deste artigo, em função da in-
clusão de Beneficiário, resulte em redução, o Participante poderá optar por receber o valor do 
Benefício reduzido, hipótese em que celebrará instrumento particular de transação, ou pela 
manutenção do valor que vinha recebendo, sendo que nesta última hipótese deverá recolher à 
Múltipla, em parcela única, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação, o valor corres-
pondente à provisão matemática, definida atuarialmente, necessária à inclusão de Beneficiário.

O Participante que não efetuar a opção por uma das alternativas previstas no § 2º deste artigo 
no prazo nele estabelecido, em razão da inclusão ou da alteração dos dados dos Beneficiários, 
terá automaticamente o valor do seu Benefício reduzido a partir do mês subsequente ao do 
vencimento daquele prazo.

O ingresso do Participante ou a inscrição dos Beneficiários processados mediante a infrin-
gência de qualquer norma legal ou regulamentar serão nulas de pleno direito e não produ-
zirão nenhum efeito, sendo canceladas em qualquer época, sem prejuízo da responsabilida-
de civil e penal pelo ato praticado.

§ 3º

Art. 10

Art. 11

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art. 12
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Perderá a qualidade de Participante aquele que:

I  falecer;

II  deixar de ser empregado ou administrador da Patrocinadora, ressalvados os casos previs-
tos no § 1º deste artigo;

III  receber Benefício na forma de pagamento único sem direito a pagamentos de prestação 
mensal, conforme previsto neste Regulamento;

IV  deixar de recolher ao Plano de Benefícios PREVISESC, por 6 (seis) meses consecutivos, o 
valor de suas Contribuições devidas nos termos deste Regulamento, inclusive as destinadas 
ao custeio das despesas administrativas, desde que previamente avisado;

V  ocorrer a perda total da remuneração, exceto na hipótese prevista no inciso VI deste arti-
go e se o Participante optar pelo instituto do autopatrocínio;

VI  estiver afastado do trabalho por motivo de doença ou acidente do trabalho e, após a 
cessação do pagamento da complementação pela Patrocinadora, não optar pelo instituto 
do autopatrocínio;

VII  requerer, por escrito, o desligamento do Plano de Benefícios PREVISESC;

VIII  tiver sua reintegração cancelada por decisão judicial;

IX  optar pelo instituto da Portabilidade ou do Resgate de Contribuições;

X  tiver esgotado o seu Saldo de Conta Total, salvo se estiver recebendo BSPS.

Não perderá a qualidade de Participante aquele mencionado no inciso II do artigo 13 que:

I  tiver direito à Aposentadoria Normal ou ao BSPS pleno no Término do Vínculo;

II  optar pelo instituto do autopatrocínio ou do benefício proporcional diferido;

III  tiver presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso I 
do caput deste artigo, será o dia do falecimento.

Seção V – Da Perda da Qualidade de Participante

Art. 13

§ 1º

§ 2º
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A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso II 
do caput deste artigo, será o dia subsequente ao do Término do Vínculo.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
III do caput deste artigo, será o dia do pagamento do Benefício.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
IV do caput deste artigo, será o dia subsequente ao do vencimento da 6ª (sexta) Contribui-
ção consecutiva devida e não paga à época própria, observado o disposto nos §§ 12 e 13 
deste artigo.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
V do caput deste artigo, será o dia subsequente ao da perda total da remuneração.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
VI do caput deste artigo, será o dia subsequente ao da cessação do pagamento da comple-
mentação de auxílio-doença paga pela Patrocinadora.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
VII do caput deste artigo, será o dia do respectivo requerimento.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
VIII do caput deste artigo, será o dia do cancelamento da reintegração.

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência das hipóteses previstas no inciso 
IX do caput deste artigo, será o dia da opção pelo Participante. 

A data da perda da qualidade de Participante, na ocorrência da hipótese prevista no inciso 
X do caput deste artigo, será o dia do esgotamento do Saldo de Conta Total.

Para efeito do disposto no inciso IV do caput deste artigo, o Participante, após a inadimplên-
cia por 5 (cinco) meses consecutivos do valor de suas Contribuições, será avisado, por meio 
de carta com aviso de recebimento, para pagamento das Contribuições em atraso, sob pena 
de perder a qualidade de Participante a partir do dia subsequente ao do vencimento da 6ª 
(sexta) Contribuição consecutiva devida e não paga na data do vencimento.

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

§ 7º

§ 8º

§ 9º

§ 10

§ 11

§ 12
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Constituir-se-á exceção ao disposto no inciso IV do caput deste artigo quando não houver 
o recolhimento das Contribuições na época devida em razão de encontrar-se pendente na 
Múltipla o deferimento do pedido de continuidade de vinculação.

O Participante que optar pelo instituto do autopatrocínio, desde que tenha ocorrido o Tér-
mino do Vínculo, ou do benefício proporcional diferido ou que tiver a opção por este último 
presumida e que perder essa qualidade em razão de inadimplência das Contribuições, confor-
me o disposto no inciso IV deste artigo, terá direito ao Resgate de Contribuições, observadas 
as demais condições constantes no Capítulo IX deste Regulamento.

O Participante que requerer o desligamento do Plano de Benefícios PREVISESC, conforme dis-
posto no inciso VII deste artigo, somente terá direito ao recebimento do Resgate de Contribui-
ções após o Término do Vínculo, que corresponderá ao valor do saldo de Conta de Participante, 
observadas as demais condições constantes no Capítulo IX deste Regulamento. 

A perda da qualidade de Participante, exceto se decorrente de seu falecimento, acarreta 
de pleno direito a perda da condição dos respectivos Beneficiários, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação por parte da Múltipla.

O restabelecimento da qualidade de Participante do Plano de Benefícios PREVISESC em de-
corrência de determinação judicial proferida nos autos de processo movido contra a Múlti-
pla implicará automaticamente no pagamento das Contribuições devidas e não pagas pela 
respectiva Patrocinadora e pelo Participante, conforme dispuser a decisão judicial.

Havendo omissão da decisão quanto às Contribuições devidas ao Plano de Benefícios PRE-
VISESC, a Múltipla informará a Patrocinadora e ao Participante o valor das Contribuições 
referente ao período decorrido desde o Término do Vínculo até a data da reintegração, 
devidamente atualizado pelo INPC. O valor informado deverá ser recolhido à Múltipla no 
mês imediatamente subsequente ao da informação pela Múltipla e registrado neste mês 
nas contas previstas no artigo 46 deste Regulamento.

As decisões judiciais proferidas contra a Patrocinadora somente surtirão efeito perante a 
Múltipla em relação ao Plano de Benefícios PREVISESC se forem recolhidas à Múltipla as 
Contribuições apuradas conforme disposto no parágrafo único do artigo 14 pelo Partici-
pante e pela Patrocinadora.

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

Seção VI – Da Reintegração

Art. 14

Parágrafo único

Art. 15
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Para fins deste Regulamento, o Serviço Creditado – SC corresponderá o período de tempo 
de serviço de um Participante como empregado ou administrador na Patrocinadora, in-
cluindo o tempo de serviço anterior à Data Efetiva do Plano.

Para o Participante que ingressou no Plano de Benefícios até 30/9/1994 será considerado 
como Serviço Creditado o período de tempo de serviço anterior ao ingresso prestado as 
seguintes instituições:

•  Centro do Comércio do Estado de São Paulo;
•  Condomínio do Edifício José Papa Júnior;
•  Federação do Comércio do Estado de São Paulo;
•  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Administração Regional no Es-
tado de São Paulo;
•  Serviço Social do Comércio – SESC – Administração Regional no Estado de São Paulo.

O tempo de serviço a que se refere o § 1º deste artigo também será considerado para o 
Participante que ingressou no Plano a partir de 1/10/1994, desde que o ingresso no plano 
de benefícios oferecido pelas instituições mencionadas no § 1º deste artigo tenha ocorri-
do até 30/9/1994.

Não haverá cumulatividade na contagem do Serviço Creditado.

No cálculo do Serviço Creditado – SC os meses serão convertidos em frações de ano de tan-
tos 1/12 (um doze avos) quantos forem os números de meses, sendo que o período total 
igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerado 1 (um) mês.

O tempo de serviço anterior à Data Efetiva do Plano somente será considerado na hipótese 
de o Participante ter ingressado no Plano de Benefícios no prazo de 90 (noventa) dias da 
Data Efetiva do Plano, observadas as demais condições dispostas neste Regulamento.

Seção I – Do Serviço Creditado – SC

Art. 16

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

CAPÍTULO IV – DO SERVIÇO CREDITADO – SC, 
DO SERVIÇO CREDITADO PROJETADO – SCP 
E DO TEMPO DE VINCULAÇÃO AO PLANO – TVP
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O Serviço Creditado – SC será limitado em 30 (trinta) anos, exceto no caso de o Participante 
comprovar a elegibilidade para o benefício de aposentadoria especial da Previdência Social, 
quando este limite será de 25 (vinte e cinco) anos.

O Serviço Creditado – SC não será considerado interrompido nos casos de suspensão ou inter-
rupção de contrato de trabalho desde que o Participante retorne ao serviço na Patrocinadora.

Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, a contagem de Serviço Creditado – SC cessará na 
data do Término do Vínculo.

Para o Participante que optar por permanecer no Plano na condição de autopatrocinado ou 
que optar ou tiver presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido a 
contagem do Serviço Creditado – SC cessará quando o Participante preencher os requisitos 
estabelecidos para recebimento do Benefício ou quando o Participante ou seus Beneficiá-
rios entrarem em gozo de qualquer Benefício pelo Plano ou com o desligamento do Parti-
cipante do Plano de Benefícios, o que primeiro ocorrer.

Na hipótese de o Participante autopatrocinado ser readmitido na Patrocinadora ou assumir car-
go em sua administração antes da concessão de qualquer Benefício pelo Plano e optar pelo dis-
posto no inciso II do artigo 9º não haverá interrupção da contagem do Serviço Creditado – SC.

A readmissão de ex-Participante pela Patrocinadora após a Data Efetiva do Plano ou a as-
sunção de cargo em sua administração dará início a contagem de um novo período de Ser-
viço Creditado – SC, salvo nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 18, sem prejuízo dos 
direitos e obrigações relativos à vinculação anterior na hipótese de ocorrência simultânea 
de mais de uma vinculação ao Plano.

A contagem do Serviço Creditado – SC cessará na hipótese de o Participante deixar de ter essa 
qualidade antes do Término do Vínculo. No caso de novo ingresso no Plano a contagem do Ser-
viço Creditado – SC será iniciada sem considerar o cômputo do Serviço Creditado – SC anterior.

Para efeito dos Benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte previstos neste 
Regulamento, o Serviço Creditado Projetado – SCP corresponderá a soma de (a) + (b), sendo:

(a) = o Serviço Creditado do Participante na data de seu falecimento ou invalidez contado 
a partir de 1º/8/2009 ou da data do ingresso se posterior;

§ 6º

Art. 17

Art. 18

§ 1º

§ 2º

Art. 19

Art. 20

 

Seção II – Do Serviço Creditado Projetado – SCP

Art. 21
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(b) = o número de meses contados desde o mês do falecimento ou invalidez do Participante 
até o mês em que completaria 60 (sessenta) anos de idade.

Para o Participante admitido em Patrocinadora a partir de 1º/8/2009 que solicitar seu ingres-
so no Plano a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia da celebração do contrato individual 
de trabalho ou da assunção de cargo de administrador na Patrocinadora será descontado 
do Serviço Creditado previsto na letra (a) do caput deste artigo o período decorrido desde 
sua vinculação à Patrocinadora até a data de seu ingresso no Plano.

Para o Participante que não efetuar a opção por contribuir ao Plano no prazo estipulado no 
§ 1º do artigo 158 será descontado do Serviço Creditado previsto na letra (a) do caput deste 
artigo o período decorrido desde o mês de novembro de 2010 até o mês em que iniciar as 
Contribuições ao Plano.

Para o Participante que optar por contribuir para o Plano no prazo estipulado no § 4º do artigo 
158 será descontado do Serviço Creditado previsto na letra (a) do caput deste artigo o período 
decorrido desde o mês de novembro de 2010 até o mês em que iniciar as Contribuições ao Plano.

No cálculo do Serviço Creditado Projetado – SCP os meses serão convertidos em frações de 
ano de tantos 1/12 (um doze avos) quantos forem os números de meses, sendo que o perí-
odo superior a 15 (quinze) dias será considerado 1 (um) mês.

O Serviço Creditado Projetado será limitado em 30 (trinta) anos ou em 25 (vinte e cinco) 
anos no caso de o Participante comprovar a concessão do benefício de aposentadoria espe-
cial pela Previdência Social.

O Tempo de Vinculação ao Plano – TVP corresponderá ao somatório do período de vinculação do 
Participante ao Plano, contado a partir do último ingresso do Participante, e do tempo de serviço 
anterior a Data Efetiva do Plano prestado a Patrocinadora e as instituições relacionadas no § 1º 
do artigo 16, ressalvadas as condições especiais estipuladas no artigo 98 deste Regulamento.

O Tempo de Vinculação ao Plano – TVP será limitado em 30 (trinta) anos, exceto no caso 
de o Participante comprovar a elegibilidade para o benefício de aposentadoria especial da 
Previdência Social, quando este limite será de 25 (vinte e cinco) anos.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

 
§ 5º

Seção III – Do Tempo de Vinculação ao Plano – TVP

Art. 22

Parágrafo único
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O Salário de Participação do Participante corresponderá, para aquele que mantiver vincula-
ção empregatícia com a Patrocinadora:

I  o valor do salário básico pago pela Patrocinadora, acrescido dos adicionais noturno, de 
insalubridade e periculosidade; ou

II  o valor dos honorários e/ou pró-labore pagos pela Patrocinadora, no caso de administra-
dor da Patrocinadora.

No caso de Participante com remuneração variável em função do contrato de trabalho com 
base na taxa horária, o Salário de Participação do Participante corresponderá ao valor das 
parcelas referidas no inciso I percebido no mês, acrescido do valor pago a título de hora-
-atividade e de descanso semanal remunerado.

O 13º (décimo terceiro) salário, o adicional de produtividade e as horas extras pagas ao Par-
ticipante pela Patrocinadora não serão considerados como Salário de Participação.

O Salário de Participação do Participante com mais de um contrato de trabalho com Patro-
cinadora ou um contrato de trabalho e cargo de administrador corresponderá ao somatório 
dos valores percebidos no mês, observado o disposto no artigo 23, conforme o caso.

O Salário de Participação inicial do Participante que se desligar da Patrocinadora e optar 
pelo instituto do autopatrocínio ou que optar ou tiver presumida a opção pelo instituto do 
benefício proporcional diferido corresponderá ao salário básico mensal a que teria direito 
na Patrocinadora no mês do Término do Vínculo.

O Salário de Participação de que trata o caput deste artigo também será aplicado ao 
Participante que optou pelo Benefício Diferido por Desligamento até 1/7/2010 para apuração 
das contribuições destinadas ao custeio das despesas administrativas.

Seção I – Do Salário de Participação

Art. 23

§ 1º

§ 2º

Art. 24

Art. 25

§ 1º

CAPÍTULO V – DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, DAS
CONTRIBUIÇÕES E DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
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O Salário de Participação de que trata o caput deste artigo, relativo aos meses subsequentes, 
será atualizado de acordo com a Política Salarial.

O Salário de Participação do Participante afastado do trabalho por motivo de doença ou 
acidente do trabalho, licenciado sem remuneração ou que sofrer perda total da remunera-
ção na Patrocinadora por qualquer outro motivo corresponderá àquele que o Participante 
receberia caso estivesse em atividade, observadas as disposições contidas no artigo 23 deste 
Regulamento.

O Salário de Participação do Participante que estiver em gozo de licença maternidade cor-
responderá ao valor recebido mensalmente da Patrocinadora ou da Previdência Social, con-
forme legislação vigente à época da licença, observadas as disposições contidas no artigo 23 
deste Regulamento.

O Salário de Participação do Participante que sofrer perda parcial da remuneração na Patrocina-
dora e optar pelo instituto do autopatrocínio corresponderá ao somatório da parcela paga pela 
Patrocinadora conforme artigo 23 e a parcela correspondente à perda parcial da remuneração.

O valor da parcela do Salário de Participação do Participante que sofrer perda parcial da 
remuneração será atualizado de acordo com a Política Salarial.

A Contribuição Básica de Participante corresponderá ao somatório das seguintes parcelas:

I  0% (zero por cento) a 1% (um por cento), conforme opção do Participante, aplicado sobre 
o Salário de Participação até o limite de 13 (treze) Unidades de Referência – UR; e

II  0% (zero por cento) a 11% (onze por cento), conforme opção do Participante, aplicado 
sobre a parcela do Salário de Participação que exceder ao valor correspondente a 13 (treze) 
Unidades de Referência – UR.

O Participante somente terá direito de optar pela aplicação do disposto no inciso II do caput 
deste artigo se tiver escolhido o percentual máximo estabelecido no inciso anterior.

§ 2º

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Parágrafo único

Seção II – Das Contribuições de Participante

Art. 29

§ 1º
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A Contribuição Básica de Participante será devida a partir do mês do ingresso do Participan-
te no Plano de Benefícios PREVISESC, se este ocorreu até o dia 15 (quinze) do mês. Caso o 
ingresso ocorra a partir do dia 16 (dezesseis) do referido mês, a contribuição será devida no 
mês subsequente.

O Participante deverá, na data do ingresso no Plano de Benefícios PREVISESC, informar à 
Múltipla por escrito o percentual, limitado a uma casa decimal, escolhido para as parcelas da 
Contribuição Básica, observado o disposto no § 6º deste artigo.

A partir do mês em que o Salário de Participação exceder ao valor correspondente a 13 (tre-
ze) Unidades de Referência - UR, o Participante poderá indicar o percentual da Contribuição 
Básica previsto no inciso II do caput deste artigo, observado o disposto no § 5º deste artigo. 

O Participante deverá comunicar à Múltipla, por escrito, sua opção no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data em que o Salário de Contribuição exceder ao valor correspondente a 
13 (treze) Unidades de Referência - UR.

Na hipótese de o Participante na data do ingresso no Plano ou no prazo mencionado no § 5º 
deste artigo não informar o percentual escolhido, será considerado pela Múltipla o percen-
tual de 0% (zero por cento) ou a última opção efetuada pelo Participante, conforme o caso. 

A alteração do percentual da Contribuição Básica poderá ser efetuada pelo Participante, por 
escrito, no mês de novembro de cada ano, para vigorar no exercício subsequente, observado 
o disposto nos §§ 4º, 5º e 9º deste artigo.

Na hipótese de o Participante não informar no mês de novembro de cada ano a alteração do 
percentual da Contribuição Básica, será mantido para o exercício subsequente o último percen-
tual definido pelo Participante ou percentual de 0% (zero por cento) conforme o disposto no  
§ 6º deste artigo.

Na hipótese de o Participante optar pelo instituto do autopatrocínio será facultada a possi-
bilidade de alterar o percentual de sua Contribuição Básica.

A alteração de que trata o § 9º deverá ser efetuada pelo Participante, por escrito, na mesma 
data em que formular a opção pelo instituto do autopatrocínio.

A Contribuição Básica de Participante de que trata o caput deste artigo será efetuada 12 
(doze) vezes por ano.

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

§ 7º

§ 8º

§ 9º

§ 10

§ 11
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A Contribuição Voluntária de Participante será opcional e corresponderá ao resultado obti-
do com a aplicação de um percentual escolhido pelo Participante sobre o Salário de Partici-
pação, 13º (décimo terceiro) salário ou qualquer outro pagamento efetuado pela Patrocina-
dora em seu favor em razão do vínculo empregatício.

A opção do Participante por efetuar a Contribuição Voluntária deverá ser formulada, por es-
crito, no mês de ingresso no Plano e, posteriormente, no mês imediatamente anterior àquele 
em que pretenda, conforme o caso, que se realize integralmente ou que se inicie o recolhi-
mento mensal da Contribuição Voluntária.

A opção pela Contribuição Voluntária deverá ser definida em percentual inteiro que não 
poderá ser inferior a 1% (um por cento).

Na data da opção por realizar a Contribuição Voluntária o Participante deverá também indi-
car a periodicidade dessa Contribuição.

A Contribuição Voluntária poderá ser eliminada a qualquer época, mediante manifestação 
por escrito do Participante entregue na Patrocinadora ou, no caso do Participante autopa-
trocinado, na Múltipla até o último dia do mês anterior ao processamento do desconto.

Sobre a Contribuição Voluntária de Participante não haverá contrapartida da Patrocinadora.

As Contribuições Básica e Voluntária de Participante serão creditadas e acumuladas na Conta 
de Participante prevista no § 1º do artigo 46 deste Regulamento.

A Contribuição de Risco de Participante, efetuada mensalmente, será destinada ao custeio 
do Benefício Mínimo, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte e corresponderá ao 
resultado obtido com a aplicação de um percentual sobre o Salário de Participação.

O percentual a ser utilizado para o cálculo da Contribuição de Risco de que trata o caput des-
te artigo será apurado atuarialmente, definido no plano de custeio e divulgado anualmente  
aos Participantes.

A Contribuição de Risco será devida a partir do mês de ingresso no Plano.

Não será devida a Contribuição de Risco pelo Participante que optar ou tiver presumida a 
opção pelo instituto do benefício proporcional diferido.

Art. 30
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A Contribuição de Risco será creditada em uma conta coletiva do programa previdencial 
do Plano de Benefícios.

As Contribuições de Participante, ressalvadas as mencionadas no artigo 34, serão efetu-
adas através de descontos regulares na folha de salários da Patrocinadora e seu recolhi-
mento à Múltipla pela Patrocinadora deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao mês de competência.

As Contribuições serão registradas no mês de competência.

Se na folha de salários não houver, por qualquer motivo, o desconto de suas Contribui-
ções, o Participante ficará obrigado a recolher o valor diretamente à Múltipla ou através 
de estabelecimento bancário por esta indicado até o 10º (décimo) dia útil do segundo 
mês subsequente ao mês de competência e será registrada no mês do pagamento.

As Contribuições devidas pelo Participante que optar pelo instituto do autopatrocínio deve-
rão ser recolhidas diretamente à Múltipla ou a estabelecimento bancário por esta indicado, 
até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao mês de competência e será registrada no 
mês do pagamento.

As Contribuições do Participante de que trata este artigo serão creditadas e acumuladas na 
Conta de Participante prevista no § 1º do artigo 46, excetuadas a Contribuição de Risco de 
Participante, as Contribuições destinadas ao custeio das despesas administrativas e à cober-
tura de déficit.

As Contribuições de Participante, salvo disposição expressa em contrário prevista neste Re-
gulamento, cessarão automaticamente no mês em que ocorrer:

I  o Término do Vínculo, exceto na hipótese de o Participante optar pelo instituto do auto-
patrocínio ou pelo instituto do benefício proporcional diferido ou tiver presumida a opção 
por este último instituto;

II  a concessão de Benefício previsto neste Regulamento;

III  a invalidez do Participante;

IV  a perda da qualidade de Participante por qualquer razão.

§ 4º
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Parágrafo único
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As Contribuições de Participante destinadas à cobertura do déficit e ao custeio das despesas 
administrativas constituem exceção nos casos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo.

A Contribuição Normal da Patrocinadora corresponderá a 100% (cem por cento) da Contribui-
ção Básica de Participante efetuada conforme o artigo 29 deste Regulamento.

A Contribuição Normal da Patrocinadora será efetuada 12 (doze) vezes ao ano.

A Contribuição Normal será creditada e acumulada na Conta da Patrocinadora, mencionada 
no § 2º do artigo 46 deste Regulamento.

A Contribuição de Risco da Patrocinadora será efetuada mensalmente para custeio do Benefício 
Mínimo, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte e corresponderá ao resultado obtido 
com a aplicação de um percentual sobre o Salário de Participação dos Participantes do Plano.

O percentual a ser utilizado para o cálculo da Contribuição de Risco de que trata o caput des-
te artigo será apurado atuarialmente e definido no plano de custeio, observada a legislação 
vigente aplicável.

As Contribuições da Patrocinadora, inclusive aquelas destinadas ao custeio das despesas adminis-
trativas, serão pagas à Múltipla até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao mês de competência.

As Contribuições da Patrocinadora, salvo disposição expressa em contrário prevista neste Re-
gulamento, relativas a cada Participante, cessarão automaticamente no mês em que ocorrer:

I  o Término do Vínculo;

II  a concessão de Benefício previsto neste Regulamento;

Parágrafo único

Seção III – Das Contribuições da Patrocinadora

Art. 36

Parágrafo único
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III  a invalidez do Participante;

IV  a perda da qualidade de Participante nos termos deste Regulamento.

As Contribuições da Patrocinadora ficarão suspensas durante o período em que perdurar a 
perda total da remuneração de Participante, salvo nas seguintes hipóteses:

I  o Participante estiver em licença maternidade;

II  o Participante estiver afastado do trabalho por motivo de doença ou acidente do traba-
lho, desde que esteja recebendo a complementação do auxílio-doença paga pela Patrocina-
dora ou tenha optado pelo instituto do autopatrocínio.

As despesas relativas à administração do Plano, obedecidos os limites e critérios estabelecidos 
pelo órgão público competente, serão custeadas, de acordo com previsto na legislação vigente 
aplicável, pelas Patrocinadoras, pelos Participantes e pelos assistidos, salvo as relacionadas aos 
investimentos do Plano conforme previsto no inciso XVII do artigo 2º deste Regulamento.

A Contribuição da Patrocinadora, destinada ao custeio das despesas administrativas do Pla-
no, corresponderá ao resultado obtido com a aplicação de um percentual, definido no plano 
de custeio, sobre o somatório dos Salários de Participação de todos os empregados Partici-
pantes do Plano, exceto dos Participantes em licença sem remuneração, observada a legisla-
ção vigente aplicável.

A Contribuição do Participante, destinada ao custeio das despesas administrativas do Plano, 
corresponderá ao resultado obtido com a aplicação de percentual, definido no plano de 
custeio, sobre o Salário de Participação, observado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.

A contribuição do assistido destinada ao custeio das despesas administrativas do Plano cor-
responderá ao resultado obtido com a aplicação de percentual definido no plano de custeio 
sobre o valor do seu Benefício mensal, exceto sobre o abono anual.

As contribuições destinadas ao custeio das despesas administrativas serão alocadas no plano 
de gestão administrativa de acordo com a legislação vigente.

Art. 41

Seção IV – Das Despesas Administrativas

Art. 42
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O recolhimento à Múltipla dos valores das Contribuições destinadas ao custeio das despesas 
administrativas será efetuado, obrigatoriamente, da mesma forma e na mesma data das 
demais contribuições devidas ao Plano de Benefícios.

Ressalvada disposição em contrário prevista neste Regulamento, a falta de recolhimento 
das Contribuições nos prazos estipulados neste Regulamento sujeitará a Patrocinadora ou 
o Participante às seguintes penalidades:

I  atualização monetária com base no Retorno de Investimentos ou sua equivalência diária;

II  juro de mora de 1% (um por cento) ao mês ou sua equivalência diária aplicado sobre o 
valor já atualizado monetariamente, em igual período;

III  multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor não recolhido, excluindo juro; e

IV  início do processo de retirada da Patrocinadora da Múltipla, se o atraso da Contribuição 
de Patrocinadora perdurar por mais de 120 (cento e vinte) dias.

O valor correspondente à aplicação das penalidades previstas nos incisos II e III deste artigo 
será alocado no Plano de Benefícios PREVISESC, no programa previdenciário ou administra-
tivo de acordo com a origem do valor devido.

O valor da cominação imposta na cláusula penal de que trata este artigo não poderá exceder 
o da obrigação principal.

Eventual resultado deficitário deste Plano será equacionado pelas Patrocinadoras, pelos Par-
ticipantes e pelos assistidos, na proporção existente entre suas Contribuições, conforme pre-
visto na legislação vigente aplicável.

Art. 43

Seção V – Das Disposições Financeiras e do Déficit

Art. 44
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Serão mantidas 2 (duas) contas para cada Participante, denominadas Conta de Participante 
e Conta de Patrocinadora.

A Conta de Participante será constituída pelas seguintes subcontas:

I  Conta Básica, formada pelas Contribuições Básicas;

II  Conta Voluntária, formada pelas Contribuições Voluntárias;

III  Conta Portabilidade, formada pelos valores portados de outro plano de entidade de pre-
vidência complementar ou de companhia seguradora;

IV  Conta Individual, formada pelo valor correspondente a 100% (cem por cento) das contri-
buições e da joia efetuadas pelo Participante conforme disposto no § 3º dos artigos 124 e 179  
deste Regulamento.

A Conta de Patrocinadora será constituída pelas seguintes subcontas:

I  Conta Normal, formada pelas Contribuições Normais;

II  Conta Específica, formada pelo valor da Reserva Matemática Individual conforme disposto 
no § 3º dos artigos 124 e 179 deste Regulamento.

Na Conta Básica serão também alocadas as Contribuições Normais efetuadas pelo Partici-
pante que optar pelo instituto do autopatrocínio.

As Contas de Participante e de Patrocinadora previstas no artigo 46 serão acrescidas com o 
Retorno de Investimentos do Plano de Benefícios PREVISESC.

Os valores da Conta de Patrocinadora que não forem utilizados para concessão de Benefí-
cios ou institutos por força do disposto neste Regulamento formarão um fundo de sobras 
de contribuições que será utilizado na forma prevista no plano de custeio anual aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da Múltipla e fundamentado em parecer do Atuário, observado 
o disposto na legislação vigente.

Art. 46
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CAPÍTULO VI – DAS CONTAS DE PARTICIPANTES
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CAPÍTULO VII – DOS BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios PREVISESC assegurará, nos termos e condições do presente Regula-
mento, os Benefícios abaixo relacionados, não se obrigando a conceder qualquer outro, 
mesmo que a Previdência Social os conceda a seus beneficiários.

•  Aposentadoria Normal;
•  Aposentadoria Antecipada;
•  Aposentadoria por Invalidez;
•  Pensão por Morte;
•  Benefício Proporcional;
•  Abono Anual.

Os Benefícios previstos neste Capítulo serão devidos aos Participantes, e respectivos Benefi-
ciários que contribuem para o Plano de Benefícios PREVISESC na forma do disposto no Capí-
tulo V deste Regulamento.

Além dos Benefícios relacionados neste artigo, serão assegurados o BSPS e aqueles previstos no  
Capítulo XII deste Regulamento.

Os Benefícios assegurados pelo Plano de Benefícios PREVISESC serão concedidos pela Múl-
tipla aos Participantes que tiverem o Término do Vínculo ou aos Beneficiários, conforme o 
caso, desde que requerido e atendidos os requisitos previstos para cada Benefício, ressalva-
do o disposto no parágrafo único deste artigo.

Para concessão do Benefício de Aposentadoria por Invalidez não será exigido o Término do 
Vínculo com a Patrocinadora, bem como para concessão do Benefício de Pensão por Morte 
devido ao Participante que mantenha também a condição de Beneficiário, nos termos deste 
Regulamento, em decorrência do falecimento de outro Participante do qual seja Beneficiário.

Seção I – Disposições Gerais

Art. 49

§ 1º

§ 2º

Art. 50

Parágrafo único



28

Ressalvado o disposto no artigo 57, toda e qualquer prestação de Benefício prevista neste 
Regulamento será paga após o seu deferimento pela Múltipla, retroagindo à data de início 
do Benefício, com os reajustes previstos neste Regulamento.

A Data do Cálculo dos Benefícios previstos neste Capítulo será:

I  para o Participante que se desligar da Patrocinadora tendo preenchido as condições ne-
cessárias à percepção do Benefício de Aposentadoria Normal, a data do Término do Vínculo;

II  para o Participante que optar pelo instituto do autopatrocínio em razão do Término do 
Vínculo, a data da entrada do requerimento do Benefício na Múltipla;

III  no caso de Aposentadoria por Invalidez, a data do atendimento das condições previstas neste 
Regulamento;

IV  no caso de Pensão por Morte, a data do falecimento do Participante;

V  para o Participante que optar pelo instituto do benefício proporcional diferido, a data da 
entrada do requerimento do Benefício Proporcional na Múltipla;

VI  no caso de Aposentadoria Antecipada, a data da entrada do requerimento.

Os Benefícios terão início no 1º (primeiro) dia subsequente ao da Data do Cálculo do Benefício.

Os Benefícios devidos pelo Plano de Benefícios PREVISESC aos seus Participantes serão deter-
minados e calculados de acordo com as disposições regulamentares em vigor na data em que 
se tornarem elegíveis a estes Benefícios, ressalvado o Benefício Suplementar Proporcional 
Saldado. 

Para determinação do valor inicial dos Benefícios definidos neste Capítulo será considerado 
o Saldo de Conta Total registrado pela Múltipla no último dia do mês da Data do Cálculo do 
Benefício.

Para Transformação do Saldo de Conta Total em renda mensal vitalícia nos Benefícios de Apo-
sentadoria por Invalidez e Pensão por Morte será adotado pela Múltipla um fator atuarial calcu-

Art. 51
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lado com base nos dados do Participante, na taxa de juro e outras taxas e tabelas adotadas para 
tal propósito, nos termos da nota técnica atuarial, no dia imediatamente anterior ao do Término 
do Vínculo ou do requerimento do Benefício, no caso de Participante autopatrocinado.

Os Benefícios de prestação mensal previstos no Plano de Benefícios PREVISESC serão pagos 
até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao mês de competência, observado o dispos-
to nos parágrafos deste artigo.

A primeira prestação ou o Benefício em parcela única, conforme o caso, será paga, quando 
devida, até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao do requerimento, por escrito, do 
respectivo Benefício, quando este tiver sido formulado até o dia 15 (quinze) de cada mês.

Quando o requerimento do respectivo Benefício tiver sido formulado a partir do dia 16 (de-
zesseis) até o último dia de cada mês, a primeira prestação ou o Benefício em parcela única, 
conforme o caso, será paga até o 1º (primeiro) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao 
do requerimento.

O Participante, o Beneficiário ou o respectivo representante legal assinará os formulários, 
fornecerá os dados e documentos necessários à concessão e à manutenção do Benefício, 
bem como atenderá as convocações da Múltipla nos prazos estabelecidos.

A falta do cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá resultar na suspensão do 
pagamento do Benefício que perdurará até seu completo atendimento.

Sem prejuízo da exigência de apresentação de documentos hábeis, comprobatórios das con-
dições necessárias para o recebimento dos Benefícios, a Múltipla poderá tomar providências 
no sentido de comprovar ou suplementar as informações fornecidas.

Na hipótese de o Participante ou o Beneficiário em gozo de Benefício estar sendo represen-
tado por procurador, tutor ou curador, poderá ser exigida pela Múltipla, a qualquer tempo, 
comprovação da permanência do titular no exercício do mandato, da tutela ou curatela, 
para efeito de recebimento do Benefício ou manutenção do seu pagamento.

O não atendimento às disposições previstas no caput deste artigo acarretará a suspensão 
imediata do pagamento do Benefício que perdurará até o seu atendimento.

Art. 54
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O pagamento do Benefício ao representante legal do Participante ou do Beneficiário deso-
brigará totalmente a Múltipla com respeito ao Benefício do Plano de Benefícios.

Sem prejuízo do direito aos Benefícios previstos no Plano de Benefícios, prescreve em 5 (cin-
co) anos o direito ao recebimento das prestações não pagas e reclamadas, contados da data 
em que seriam devidas, e que serão incorporadas ao patrimônio do Plano de Benefícios, 
resguardados os direitos dos menores, dos incapazes e ausentes, na forma da lei.

O prazo para prescrição das prestações dos Benefícios de Aposentadoria Normal e Anteci-
pada, do Benefício Proporcional e do BSPS pleno será contado da data em que o Participan-
te preencheu ou preencheria as condições estipuladas para recebimento do Benefício de 
Aposentadoria Normal ou do BSPS pleno.

O prazo para prescrição das prestações dos Benefícios de Aposentadoria por Invalidez e 
Pensão por Morte, inclusive do BSPS, será contado a partir da data em que o Participante 
ou Beneficiário preencher as condições previstas neste Regulamento para recebimento da 
Aposentadoria por Invalidez ou do falecimento do Participante, conforme o caso.

Aos Benefícios devidos em parcela única serão aplicadas as regras de prescrição previstas 
nos parágrafos anteriores, de acordo com a espécie do Benefício.

O Benefício mensal previsto neste Capítulo, adicionado ao BSPS, que resultar em valor inferior 
a 1 (uma) Unidade de Referência – UR poderá, a qualquer momento, em comum acordo com 
o Participante ou com o Beneficiário e a Múltipla, ser transformado em um pagamento único, 
sendo de valor atuarialmente equivalente no caso de Benefício concedido na forma de renda 
mensal vitalícia ou o valor do Saldo de Conta Total remanescente para os demais Benefícios.

Com o pagamento em parcela única na forma prevista no caput deste artigo serão extintas 
definitivamente todas as obrigações da Múltipla perante o Participante, os Beneficiários e 
os herdeiros.

Verificado o erro no pagamento de qualquer Benefício ou mesmo a concessão indevida, 
a Múltipla fará a revisão e respectiva correção dos valores, pagando ou reavendo o que 
lhe couber até a completa liquidação.
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Os valores de que trata o caput deste artigo serão atualizados com base na variação do 
INPC, considerando para esse efeito o período decorrido desde a data do vencimento de 
cada competência, quando se tratar de crédito ao Participante ou Beneficiário, ou a data 
do efetivo pagamento em caso de débito dos mesmos para com a Múltipla, em ambas as 
situações até o efetivo pagamento.

Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, quando se tratar de débito do Participante 
ou Beneficiário, a Múltipla procederá ao desconto mensal em valor não superior a 30% 
(trinta por cento) do valor do benefício mensal a ser pago, até a completa liquidação.

Os Benefícios do Plano serão pagos mediante depósito em conta corrente em estabeleci-
mento bancário localizado em território nacional, indicado pelo Participante ou Benefici-
ário ou outra forma de pagamento a ser ajustada entre a Múltipla e o Participante e/ou 
Beneficiário, conforme o caso.

A Aposentadoria Normal, observado o disposto no artigo 50, será concedida ao Participan-
te desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I  ter, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade, observado o disposto no parágrafo único 
deste artigo;

II  ter, no mínimo, 10 (dez) anos de Serviço Creditado – SC;

III  ter, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP;

IV  ser elegível a uma aposentadoria pela Previdência Social, exceto a aposentadoria por invalidez.

Para o Participante que tiver ingressado no Plano até 4/10/2010 a idade mínima será de 57  
(cinquenta e sete) anos de idade.

A Aposentadoria Normal consistirá em uma renda mensal inicial correspondente ao resulta-
do obtido com a Transformação do Saldo de Conta Total remanescente, na Data do Cálculo 
do Benefício, conforme opção do Participante por uma das formas de renda previstas no 
artigo 89 deste Regulamento.
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Seção II – Aposentadoria Normal
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A Aposentadoria Normal cessará quando decorrer o prazo definido para recebimento do be-
nefício ou esgotar o Saldo de Conta Total, de acordo com a forma de pagamento escolhida 
pelo Participante, ou com o falecimento do Participante, o que primeiro ocorrer.

A Aposentadoria Antecipada, observado o disposto no artigo 50, será concedida ao Partici-
pante desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I  ter, no mínimo, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no parágrafo 
único deste artigo;

II  ter, no mínimo, 10 (dez) anos de Serviço Creditado – SC;

III  ter, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP;

IV  ser elegível a uma aposentadoria pela Previdência Social, exceto a aposentadoria por 
invalidez.

Para o Participante elegível à aposentadoria especial pela Previdência Social, a idade mínima 
exigida para a condição estabelecida no inciso I do caput deste artigo será de 52 (cinquenta 
e dois) anos de idade.

A Aposentadoria Antecipada consistirá em uma renda mensal inicial correspondente ao re-
sultado obtido com a Transformação do Saldo de Conta Total remanescente, na Data do Cál-
culo do Benefício, conforme opção do Participante por uma das formas de renda previstas 
no artigo 89 deste Regulamento.

A Aposentadoria Antecipada cessará quando decorrer o prazo definido para recebimento 
do benefício ou esgotar o Saldo de Conta Total, de acordo com a forma de pagamento esco-
lhida pelo Participante, ou com o falecimento do Participante, o que primeiro ocorrer.

A Aposentadoria por Invalidez, observado o disposto no parágrafo único do artigo 50, 
será concedida ao Participante que comprovar a concessão do benefício de aposentado-
ria por invalidez pela Previdência Social, observado o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 63

Seção III – Aposentadoria Antecipada
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Seção IV – Aposentadoria por Invalidez
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Fica dispensado de comprovar a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez pela 
Previdência Social o Participante que mantiver vinculação empregatícia com a Patrocinadora 
e que estiver em gozo de outra espécie de beneficio pela Previdência Social.

O Participante de que trata o §1º deste artigo deverá ter sua invalidez atestada por uma 
junta médica composta por até três médicos peritos contratados através da Múltipla.

Não será devida a Aposentadoria por Invalidez para o Participante que optar ou tiver presu-
mida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido.

A Aposentadoria por Invalidez consistirá em uma renda mensal inicial correspondente ao 
valor apurado conforme opção do Participante pelo disposto no inciso I ou II:

I  renda mensal vitalícia correspondente ao resultado de 60% (SP – 13 UR) x SCP / n, onde:

SP = Salário de Participação conforme o disposto no § 1º deste artigo
UR = Unidade de Referência
SCP = Serviço Creditado Projetado
n = 25 anos aos Participantes que comprovarem a elegibilidade a aposentadoria especial na 
Previdência Social e 30 anos aos demais Participantes

II  renda mensal obtida pela Transformação do Saldo de Conta Total conforme opção do Par-
ticipante por uma das formas de renda previstas no artigo 89 deste Regulamento.

O Salário de Participação de que trata o inciso I do caput deste artigo referente ao mês da in-
validez do Participante será corrigido pela variação acumulada do INPC desde o mês da última 
data-base, anterior ou coincidente com o mês de competência do Salário de Participação, até 
o mês imediatamente anterior ao mês da Data do Cálculo do Benefício. O valor resultante não 
poderá ser inferior ao Salário de Participação de que trata o Capítulo V deste Regulamento.

A renda mensal inicial vitalícia da Aposentadoria por Invalidez apurada conforme previsto 
no inciso I do caput deste artigo não poderá ser inferior ao resultado obtido com a aplicação 
da fórmula conforme quadro a seguir:

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art. 68

§ 1º

§ 2º
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onde:

SP = Salário de Participação conforme o disposto no § 1º do caput deste artigo

Fator atuarial = será aquele identificado conforme parágrafo único do artigo 53 deste Re-
gulamento

O disposto no § 2º deste artigo não será aplicado no caso de, após ter cessado sua Aposen-
tadoria por Invalidez, o Participante tiver nova concessão do benefício de aposentadoria 
por invalidez pela Previdência Social.

O Participante que optar por receber na forma de renda mensal vitalícia, conforme o inciso 
I do caput deste artigo, e tiver saldo nas Contas Voluntária e Portabilidade deverá, na data 
do requerimento do Benefício, optar por:

I  receber os referidos saldos em parcela única, na forma de pecúlio; ou

II  transformar os referidos saldos em Benefício adicional de acordo com uma das rendas 
prevista no artigo 89 deste Regulamento.

A opção de que trata o caput e o § 4º deste artigo deverá ser efetuada pelo Participante por 
escrito na data do requerimento do Benefício.

Caso o Participante opte pelo inciso II do § 4º deste artigo, poderá optar por receber, na for-
ma de pagamento único, até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo das Contas Voluntária 
e Portabilidade.

Ao Participante que optar por receber o Benefício na forma prevista no inciso II do caput 
deste artigo serão aplicadas as regras dispostas na Seção VIII deste Capítulo.

Se a renda mensal inicial vitalícia resultante da aplicação do disposto no § 2º do artigo 68 
for inferior a 1 (uma) Unidade de Referência – UR o Participante receberá, na forma de 

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

§ 7º

Art. 69

Serviço Creditado Valor

Até 5 anos 3 x SP / fator atuarial

Acima de 5 anos até 10 anos 5 x SP / fator atuarial

Acima de 10 anos 7 x SP / fator atuarial
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pagamento único, o valor correspondente ao resultado obtido com a aplicação da fórmula 
conforme quadro a seguir:

onde:

SP = Salário de Participação conforme o disposto no § 1º do artigo 68 deste Regulamento

Ao Participante será assegurado o recebimento do saldo das Contas Voluntária e de Portabi-
lidade na forma de pagamento único.

Com o pagamento do Benefício Mínimo e do saldo das Contas Voluntária e Portabilidade, se 
houver, cessará toda e qualquer obrigação da Múltipla e do Plano para com o Participante, 
Beneficiários e herdeiros, salvo a obrigação referente ao pagamento do BSPS.

Caso o Participante retorne à atividade na Patrocinadora, serão observadas as seguintes 
disposições:

I  Para Participantes em gozo de renda financeira: o Saldo de Conta Total remanescente será 
distribuído entre as contas individuais mencionadas no art. 46, considerando a proporção 
existente entre as referidas contas na Data do Cálculo do Benefício, devidamente atualiza-
dos pelo Retorno de Investimentos;

II  Para Participantes em gozo de renda vitalícia: será restabelecido o saldo das Contas Básica 
e Individual de Participante e da Conta de Patrocinadora existente na Data do Cálculo do 
Benefício, deduzidos os Benefícios de renda mensal vitalícia pagos durante o período de 
recebimento, observado o parágrafo único deste artigo.

O saldo remanescente das Contas Voluntária e Portabilidade do Participante de que trata o inciso 
II do caput deste artigo será recomposto na forma prevista no inciso I do caput deste artigo.

§ 1º

§ 2º

Art. 70

Parágrafo único

Serviço Creditado Valor

Até 5 anos 3 x SP

Acima de 5 anos até 10 anos 5 x SP

Acima de 10 anos 7 x SP
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A Aposentadoria por Invalidez cessará na data em que a Previdência Social suspender o pa-
gamento do benefício de aposentadoria por invalidez ou quando o Participante falecer, o 
que primeiro ocorrer.

O Benefício adicional de que trata o inciso II do § 4º do artigo 68 cessará quando decorrer o 
prazo definido pelo Participante para o seu recebimento e nas hipóteses previstas no caput 
deste artigo, o que primeiro ocorrer.

A Pensão por Morte será concedida, sob forma de renda mensal, aos Beneficiários do Participante.

A Pensão por Morte somente será concedida aos Beneficiários do Participante que na data 
do falecimento estava em gozo de Benefício de Aposentadoria Normal ou Antecipada ou 
Benefício Proporcional se não tiver decorrido o prazo definido pelo Participante para rece-
bimento do Benefício ou esgotado o Saldo de Conta Total, de acordo com a forma de paga-
mento escolhida pelo Participante.

A Pensão por Morte não será devida aos Beneficiários do Participante que optou ou teve 
presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido que vier a falecer du-
rante o período de espera.

A Pensão por Morte referente ao Participante que, na data do falecimento, não recebia 
Benefício do Plano consistirá em uma renda mensal inicial correspondente ao valor apurado 
conforme opção do Beneficiário pelo disposto no inciso I ou II:

I  renda mensal vitalícia correspondente ao resultado de 90% (noventa por cento) ou 100% 
(cem por cento) de 60% (SP – 13 UR) x SCP / n, onde:

SP = Salário de Participação conforme o disposto no § 1º deste artigo
UR = Unidade de Referência
SCP = Serviço Creditado Projetado
n = 25 anos aos Participantes que comprovarem a elegibilidade a aposentadoria especial na 
Previdência Social e 30 anos aos demais Participantes

Art. 71

Parágrafo único

Seção V – Pensão por Morte

Art. 72

§ 1º

§ 2º

Art. 73



37

II  renda mensal obtida pela Transformação do Saldo de Conta Total conforme opção do Be-
neficiário por uma das formas de renda previstas no artigo 90 deste Regulamento.

O Salário de Participação de que trata o inciso I do caput deste artigo referente ao mês 
do falecimento do Participante será corrigido pela variação acumulada do INPC desde o 
mês da última data-base, anterior ou coincidente com o mês de competência do Salário de 
Participação, até o mês imediatamente anterior ao mês da Data do Cálculo do Benefício. O 
valor resultante não poderá ser inferior ao Salário de Participação de que trata o Capítulo V 
deste Regulamento.

O cálculo do valor da renda mensal inicial vitalícia da Pensão por Morte previsto no inciso I 
do caput deste artigo considerará 90% (noventa por cento) para um Beneficiário ou 100% 
(cem por cento) para dois ou mais.

A renda mensal inicial vitalícia apurada conforme previsto no inciso I do caput deste artigo 
da Pensão por Morte não poderá ser inferior ao resultado obtido com a aplicação da fórmula 
conforme quadro a seguir:

 

onde:

SP = Salário de Participação conforme o disposto no § 1º do caput deste artigo

Fator atuarial = será aquele identificado conforme parágrafo único do artigo 53 deste Re-
gulamento

Os saldos das Contas Voluntária e Portabilidade serão pagos aos Beneficiários na forma de 
pecúlio na hipótese de opção por receber o Benefício na forma de renda vitalícia conforme 
o inciso I do caput deste artigo.

Na existência de mais de um Beneficiário, a opção de que trata o caput deste artigo deverá 
ser única e somente será permitida desde que haja concordância de todos os Beneficiários, 
assinando, inclusive, em conjunto, o formulário a ser fornecido pela Múltipla.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

Serviço Creditado Valor

Até 5 anos 3 x SP / fator atuarial

Acima de 5 anos até 10 anos 5 x SP / fator atuarial

Acima de 10 anos 7 x SP / fator atuarial
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Na hipótese de os Beneficiários não optarem em conjunto por uma das rendas previstas no 
caput deste artigo no prazo de 1 (um) ano a contar do requerimento do Benefício será devi-
do o pagamento do Saldo de Conta Total na forma de pecúlio.

Se a renda mensal inicial vitalícia resultante da aplicação do disposto no § 3º do artigo 73 
for inferior a 1 (uma) Unidade de Referência – UR o Beneficiário receberá, na forma de 
pagamento único, o valor correspondente ao resultado obtido com a aplicação da fórmula 
conforme quadro a seguir:

Serviço Creditado Valor

Até 5 anos 3 x SP

Acima de 5 anos até 10 anos 5 x SP

Acima de 10 anos 7 x SP

onde:

SP = Salário de Participação conforme o disposto no § 1º do artigo 73 deste Regulamento

Os saldos das Contas Voluntária e Portabilidade serão pagos aos Beneficiários na forma de 
pecúlio.

Com o pagamento do Benefício Mínimo e do saldo das Contas Voluntária e Portabilidade, se 
houver, cessará toda e qualquer obrigação da Múltipla e do Plano para com os Beneficiários 
e herdeiros, salvo no caso de direito ao recebimento do BSPS.

Aos Beneficiários do Participante elegível ao Benefício de Aposentadoria Normal no Tér-
mino do Vínculo que falecer antes de requerê-la será devida a Pensão por Morte de que 
trata o artigo 73 deste Regulamento.

A Pensão por Morte devida aos Beneficiários do Participante que por ocasião do faleci-
mento estava em gozo de Benefício de renda pelo Plano consistirá em uma renda mensal 
inicial correspondente:

I  100% (cem por cento) do valor do Benefício que o Participante percebia por ocasião do 
falecimento, na hipótese de ter optado por receber por um prazo determinado;

II  100% (cem por cento) do valor do Benefício que o Participante percebia por ocasião do 
falecimento, na hipótese de ter optado por receber renda mensal expressa em reais;

§ 6º

Art. 74

§ 1º

§ 2º

Art. 75

Art. 76
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III  a aplicação do último percentual definido pelo Participante sobre o Saldo de Conta Total 
remanescente, na hipótese de o Participante ter optado pelo recebimento do Benefício cor-
respondente a aplicação de um percentual sobre o Saldo de Conta Total;

IV  no caso de Participante falecido em gozo de Benefício pago na forma de renda mensal 
vitalícia, 90% (noventa por cento), na hipótese de haver somente um Beneficiário, ou 100% 
(cem por cento), se houver dois ou mais Beneficiários, do Benefício que o Participante per-
cebia por ocasião do falecimento.

A Pensão por Morte prevista no disposto no inciso I do caput deste artigo será mantida pelo 
prazo remanescente, conforme opção do Participante, ou até a perda da condição do último 
Beneficiário, o que primeiro ocorrer.

Na hipótese de concessão de Pensão por Morte na forma prevista nos incisos II e III do 
caput deste artigo, o Beneficiário poderá, anualmente, no mês de novembro, solicitar, 
por escrito, a alteração do valor ou do percentual para vigorar no exercício seguinte, 
desde que o valor ou o percentual não seja inferior a 0,1% (zero vírgula um por cento) 
nem superior a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do Saldo de Conta Total remanescente.

Na existência de mais de um Beneficiário, a opção de que trata o § 2º deste artigo deverá 
ser única e somente será permitida desde que haja concordância de todos os Beneficiários, 
assinando, inclusive, em conjunto, o formulário a ser fornecido pela Múltipla.

Na hipótese de não haver concordância entre os Beneficiários, será mantido o último per-
centual ou o valor escolhido pelo Participante ou Beneficiário, conforme o caso.

A Pensão por Morte prevista no disposto no inciso II do caput deste artigo será mantida até 
o esgotamento do Saldo de Conta Total ou a perda da condição do último Beneficiário, o 
que primeiro ocorrer.

A Pensão por Morte de que trata o inciso III do caput deste artigo será mantida até o es-
gotamento do Saldo de Conta Total ou a perda da condição do último Beneficiário, o que 
primeiro ocorrer.

A Pensão por Morte prevista no inciso IV do caput deste artigo será mantida até a perda da 
condição do último Beneficiário.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

§ 7º
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A concessão da Pensão por Morte não será protelada pela falta de requerimento de outro pos-
sível Beneficiário e a respectiva inclusão, após a referida concessão, somente produzirá efeito 
a partir da data do requerimento, observadas as condições estabelecidas neste Regulamento.

A perda da condição de Beneficiário extingue a parcela da Pensão por Morte correspondente, 
devendo ser processado novo rateio considerando apenas os Beneficiários remanescentes.

A Pensão por Morte cessará, conforme a condição de sua concessão, com a perda da con-
dição do último Beneficiário ou quando esgotar o Saldo de Conta Total remanescente ou 
expirar o prazo definido para o pagamento, o que primeiro ocorrer.

Quando ocorrer a cessação da Pensão por Morte, exceto a concedida na forma de renda 
mensal vitalícia, em virtude da perda da condição do último Beneficiário, o Saldo de Conta 
Total remanescente será pago, em parcela única, aos herdeiros do Participante falecido, me-
diante apresentação de alvará judicial específico expedido nos autos de ação de inventário 
ou arrolamento correspondente, de formal de partilha ou de escritura pública de inventário 
e partilha expedida pela autoridade competente.

Não existindo Beneficiários habilitados à concessão da Pensão por Morte será assegurado 
aos herdeiros do Participante, mediante a apresentação de alvará judicial específico expedi-
do nos autos de ação de inventário ou arrolamento correspondente, de formal de partilha 
ou de escritura pública de inventário e partilha expedida pela autoridade competente:

I  o recebimento em parcela única do valor correspondente ao Saldo de Conta Total, na hi-
pótese de falecimento do Participante que não estava em gozo de Benefício de renda pelo 
Plano de Benefícios PREVISESC;

II  o recebimento em parcela única do valor correspondente ao Saldo de Conta Total rema-
nescente, na hipótese de falecimento do Participante que estava recebendo Benefício de 
Aposentadoria ou Benefício Proporcional.

O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de falecimento de Participante em gozo 
de renda mensal vitalícia, salvo em relação à parcela recebida na forma de renda mensal 

Art. 77

Art. 78

Parágrafo único

Art. 79

Art. 80

Parágrafo único
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definida em reais ou por prazo determinado ou correspondente a um percentual do Saldo 
de Conta Total.

O Benefício Proporcional será concedido ao Participante que tiver optado ou que tenha 
presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições:

I  ter, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade, observado o disposto nos parágrafos deste 
artigo;

II  ter, no mínimo, 10 (dez) anos de Serviço Creditado – SC;

III  ter, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP;

IV  ser elegível a uma aposentadoria pela Previdência Social, exceto a aposentadoria por 
invalidez.

Para o Participante elegível à aposentadoria especial pela Previdência Social, a idade mínima 
exigida para a condição estabelecida no inciso I do caput deste artigo será de 52 (cinquenta 
e dois) anos de idade.

O Participante poderá requerer o Benefício Proporcional antecipadamente a partir da data em 
que completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no § 1º deste artigo, 
desde que atendidas, cumulativamente, as demais condições previstas no caput deste artigo.

As condições previstas nos incisos do caput deste artigo não se aplicam ao Participante que 
tiver optado ou que tenha presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional di-
ferido e que comprovar a concessão da aposentadoria por invalidez pela Previdência Social.

O Benefício Proporcional consistirá em uma renda mensal inicial correspondente ao resulta-
do obtido com a Transformação do Saldo de Conta Total remanescente, na Data do Cálculo 
do Benefício, conforme opção do Participante por uma das formas de renda previstas no 
artigo 89 deste Regulamento.

Seção VI - Benefício Proporcional

Art. 81

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art. 82
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Na hipótese de o Participante invalidar-se antes do início do recebimento do Benefício Pro-
porcional, será assegurada a concessão imediata do Benefício Proporcional de que trata o 
artigo 82, desde que o Participante comprove a concessão da aposentadoria por invalidez 
pela Previdência Social.

Na hipótese de o Participante vir a falecer antes do início do recebimento do Benefício Pro-
porcional, será assegurado aos Beneficiários o pagamento em parcela única, na forma de 
pecúlio, do Saldo da Conta Total.

Na inexistência de Beneficiários o valor de que trata o caput deste artigo será pago aos 
herdeiros do Participante, mediante apresentação de alvará judicial específico expedido nos 
autos da ação de inventário ou arrolamento correspondente, de formal de partilha ou de 
escritura pública de inventário e partilha expedida pela autoridade competente.

O Benefício Proporcional cessará com o falecimento do Participante ou quando decorrer o 
prazo definido para o recebimento do Benefício ou esgotar o Saldo de Conta Total, de acor-
do com a forma de pagamento escolhida pelo Participante, o que primeiro ocorrer.

O Abono Anual consistirá em um benefício de prestação anual e será concedido ao Parti-
cipante que estiver recebendo ou que tenha recebido no exercício Benefício de prestação 
continuada, bem como aos Beneficiários que estejam recebendo ou que tenham recebido 
no exercício a Pensão por Morte.

O pagamento do Abono Anual será efetuado, a critério da Múltipla, até o último dia útil do 
mês de dezembro de cada ano.

Não será devido o Abono Anual quando tiver decorrido o prazo definido para pagamento 
do Benefício ou esgotado o Saldo de Conta Total, de acordo com a forma de pagamento 
escolhida pelo Participante.

O valor do Abono Anual do Benefício concedido na forma de renda vitalícia será igual a tantos 
1/12 (um doze avos) do valor do Benefício relativo à competência do mês de dezembro ou do 
mês do pagamento quantos forem os meses de vigência do respectivo Benefício no exercício.

Art. 83

Art. 84 

Parágrafo único

Art. 85

Seção VII – Abono Anual

Art. 86

§ 1º

§ 2º

Art. 87
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O período de percepção igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerado como mês 
completo para efeito da proporcionalidade mencionada no caput deste artigo.

O Abono Anual devido aos Participantes e Beneficiários, cujo Benefício tenha sido concedi-
do na forma de renda definida em reais ou por prazo determinado ou correspondente a um 
percentual do Saldo de Conta Total, ou que estejam recebendo Benefício adicional corres-
ponderá ao valor do Benefício do mês de dezembro de cada ano ou do mês do pagamento, 
quando anterior.

O Participante que tiver direito a receber o Benefício de Aposentadoria Normal, Aposenta-
doria Antecipada ou o Benefício Proporcional ou tiver optado por receber a Aposentadoria 
por Invalidez na forma do disposto no inciso II do artigo 68 poderá optar por receber até 
25% (vinte e cinco por cento) do Saldo de Conta Total, na forma de pagamento único, sen-
do o saldo remanescente transformado em renda mensal de acordo com uma das opções 
descritas a seguir:

I  renda certa mensal por um prazo determinado de 5 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 
(vinte) anos;

II  renda mensal correspondente a aplicação de um percentual de, no mínimo, 0,1% (zero 
vírgula um por cento) e, no máximo de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o Saldo de 
Conta Total remanescente;

III  renda mensal expressa em reais, desde que não seja inferior a 0,1% (zero vírgula um por 
cento) nem superior a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do Saldo de Conta Total.

As opções previstas no caput deste artigo também se aplicam ao saldo das Contas Voluntária 
e Portabilidade do Participante que tiver optado por receber o Benefício de Aposentadoria 
por Invalidez na forma de renda mensal vitalícia conforme o disposto no inciso I do artigo 68 
e tenha direito ao Benefício adicional de Aposentadoria por Invalidez, desde que não tenha 
optado pelo pagamento na forma de pecúlio.

Na hipótese de o Participante optar por receber o Benefício mediante a aplicação de um 
percentual sobre o Saldo de Conta Total ou uma renda mensal expressa em reais, conforme 

Parágrafo único

Art. 88

Seção VIII – Opções de Pagamento

Art. 89

§ 1º

§ 2º
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§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

Art. 90

Parágrafo único

disposto nos incisos II e III do caput deste artigo, poderá, anualmente, no mês de novembro, 
solicitar, por escrito, a alteração do valor ou do percentual para vigorar no exercício seguin-
te, observados os limites referidos naqueles incisos.

Caso o Participante não exerça a opção de que trata o parágrafo anterior, será mantido para 
o exercício seguinte o último percentual ou valor informados, observado neste último caso 
o valor mínimo e máximo estabelecidos.

A escolha por uma das formas de renda previstas no caput deste artigo deverá ser formulada 
pelo Participante, por escrito, na data de requerimento do respectivo Benefício e terá cará-
ter irrevogável e irretratável.

A opção pelo recebimento de até 25% (vinte cinco por cento) do Saldo de Conta Total na 
forma de pagamento único somente será válida nos casos em que a renda mensal inicial re-
sultante do saldo remanescente seja superior a 1 (uma) Unidade de Referência – UR.

Para efeito de apuração do valor da renda mensal será considerado o pagamento de 13 (tre-
ze) prestações por ano (Abono Anual).

Ao Beneficiário que tiver direito a receber o Benefício de Pensão por Morte e optar pelo 
disposto no inciso II do artigo 73 será assegurada a opção por uma das formas de renda pre-
vistas no artigo 89 e a aplicação das regras estabelecidas nesta Seção, exceto a possibilidade 
de opção por receber até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo de Conta Total na forma de 
pagamento único.

Na existência de mais de um Beneficiário, as opções mencionadas neste artigo deverão ser 
únicas e somente serão permitidas desde que haja concordância de todos os Beneficiários, 
assinando, inclusive, em conjunto, o formulário a ser fornecido pela Múltipla.



45

Seção IX – Reajustamento dos Benefícios

Art. 91

Parágrafo único

Art. 92

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art. 93

Os Benefícios concedidos na forma do artigo 89 serão revistos:

I  mensalmente de acordo com o Retorno de Investimentos obtido no mês imediatamente 
anterior ao mês de competência, quando se tratar de Benefícios concedidos na forma nos 
incisos I e II do artigo 89; e

II  no mês de janeiro de cada ano, quando se tratar de Benefícios concedidos na forma no inciso III  
do artigo 89, considerando para esse efeito a opção efetuada pelo Participante ou Beneficiário.

Os limites mínimo e máximo aplicáveis sobre seu Saldo de Conta Total no caso de renda mensal 
definida em reais serão verificados anualmente pela Múltipla, no mês de dezembro. A Múlti-
pla ajustará o valor da renda para refletir os limites na competência janeiro de cada ano.

Os Benefícios de Aposentadoria por Invalidez e de Pensão por Morte concedidos na forma 
de renda vitalícia serão reajustados anualmente no mês de janeiro de cada ano pela variação 
do INPC do exercício anterior ao do reajustamento.

O primeiro reajuste será apurado desde o mês da Data do Cálculo do Benefício até o mês 
que antecede ao do reajustamento.

O valor do Benefício mensal devido ao Participante ou ao Beneficiário, após o reajuste de que 
trata este artigo, não poderá ser inferior àquele devido no mês de janeiro do ano anterior ou 
no mês do início do Benefício, se posterior a janeiro, exceto na hipótese de extinção de parcela 
do Benefício de Pensão por Morte em virtude da perda da condição de Beneficiário.

Caso a variação do INPC no período seja negativa, será considerada igual a zero.

Os Benefícios que não são pagos na forma de renda mensal vitalícia poderão variar em valor 
de moeda corrente, para mais ou para menos, conforme atualização prevista nos artigos 90 
e 91 deste Regulamento.
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Os Participantes do Plano de Benefícios PREVISESC em 4/10/2010 poderão optar por:

I  alocar a Reserva Matemática Individual do BSPS nas Contas de Participante e de Patrocina-
dora previstas no Capítulo VI deste Regulamento; ou

II  ter o Benefício Suplementar Proporcional Saldado referido na Seção II deste Capítulo.

A opção a que se refere o caput deste artigo não poderá ser efetuada pelo Participante que 
esteja recebendo ou tenha requerido Benefício pelo Plano ou que tenha optado pelo Be-
nefício Diferido por Desligamento ou pelo instituto do benefício proporcional diferido ou 
tenha a opção por este último presumida até 4/10/2010.

A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada pelo Participante, por escrito, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de 4/10/2010.

Os Participantes do Plano de Benefícios PREVISESC afastados do trabalho por motivo de do-
ença ou acidente nos prazos estabelecidos para optar por se vincularem ao Plano poderão 
efetuar a opção de que trata o caput deste artigo no prazo estabelecido a ser contado a 
partir da data do retorno à atividade na Patrocinadora.

A opção de que trata o caput deste artigo tem caráter irreversível.

Será presumida pela Múltipla a opção do Participante pelo BSPS previsto na Seção II deste 
Capítulo nas seguintes hipóteses:

I  o Participante não fizer a opção no prazo estabelecido no § 2º deste artigo;

II  o Participante falecer sem ter feito a opção no prazo estabelecido no § 2º deste artigo.

Independentemente da opção efetuada formulada, os Participantes poderão optar por con-
tribuir ao Plano, observado o prazo estipulado na Seção I do Capítulo XII deste Regulamento.

Seção I – Da opção

Art. 94

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

CAPÍTULO VIII – DO SALDAMENTO DOS BENEFÍCIOS
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O Participante que optar pelo Benefício Suplementar Proporcional Saldado terá direito 
aos Benefícios previstos nesta Seção, sem prejuízo daqueles que venha a ter direito na 
forma deste Regulamento.

O BSPS não será devido na hipótese de o Participante optar por transferir o valor da Reserva 
Matemática Individual do BSPS para as Contas Individual e Específica, conforme previsto na 
Seção III deste Capítulo.

O BSPS será apurado considerando os dados cadastrais do Participante fornecidos pela Pa-
trocinadora e registrados na Múltipla na Data do Cálculo do BSPS pleno.

A Data do Cálculo do BSPS pleno é 31/7/2009, observado o disposto nos parágrafos deste artigo.

Para os Participantes que ingressaram no Plano de Benefícios de 1º/8/2009 até 3/10/2010, a 
Data do Cálculo do BSPS pleno será o dia 30/9/2010 ou a data do ingresso do Participante, 
se posterior.

A Data do Cálculo do BSPS pleno do Participante que, até 29/5/2001, preencheu os requisi-
tos para o recebimento do Benefício de Aposentadoria Postergada previsto no Regulamen-
to vigente à época e não o requereu até 3/10/2010 é a primeira data em que este completou 
as condições de elegibilidade à Aposentadoria Postergada.

Para efeito do disposto nesta Seção, as expressões, palavras, abreviações ou siglas abaixo 
terão o seguinte significado, a menos que o contexto indique claramente outro sentido:

I  “Salário de Participação”: significará, em qualquer mês, o salário básico pago ao Parti-
cipante pela Patrocinadora, incluindo-se os adicionais noturnos, de insalubridade e peri-
culosidade e excluindo-se os valores referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, adicional 
de produtividade e horas extras. Não serão computados na apuração do Salário de Parti-
cipação os aumentos oriundos de mérito, de promoção, de alteração de carga horária ou 

Seção II – Do BSPS

Subseção I – Das disposições gerais

Art. 95

Parágrafo único

Art. 96

Art. 97

§ 1º

§ 2º

Art. 98
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quaisquer aumentos ou reajustes salariais de natureza individual, ocorridos no período de 
24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data do Cálculo do BSPS pleno.

II  “Salário de Participação Atualizado”: significará o Salário de Participação corrigido pela 
variação acumulada do INPC desde o mês da última data-base, anterior ou coincidente com 
o mês de competência do Salário de Participação, até o mês imediatamente anterior ao mês 
da Data do Cálculo do BSPS pleno, não sendo considerados para este efeito as antecipações 
e ganhos reais incorporados ao Salário de Participação neste mesmo período, de natureza 
individual ou coletiva, observado o disposto no § 1º deste artigo. O Salário de Participação 
Atualizado não poderá ser inferior ao Salário de Participação a que se refere a Seção I do 
Capítulo V deste Regulamento;

III  “Salário Real de Benefício – SRB”: significará o Salário de Participação Atualizado na Data 
do Cálculo do BSPS pleno;

IV  “Beneficiários”: significará as pessoas físicas mencionadas no artigo 5º e os genitores que 
tiverem a condição de dependente na Previdência Social, observado o disposto no artigo 11 
deste Regulamento;

V  “Tempo de Vinculação ao Plano – TVP”: significará o período em que o Participante efe-
tuar Contribuições para o Plano, observado o disposto nos §§ 2º a 4º deste artigo.

Para o Participante que tiver percebido remuneração variável em função de contrato de tra-
balho em base de taxa horária nos 60 (sessenta) meses anteriores à Data do Cálculo do BSPS 
pleno, o Salário de Participação Atualizado significará a média aritmética simples dos últi-
mos 60 (sessenta) Salários de Participação, atualizados pelo INPC desde o mês de pagamento 
até o mês imediatamente anterior ao mês da Data do Cálculo do BSPS pleno. Quando o perí-
odo, no qual o Participante tiver percebido remuneração variável, for inferior a 60 (sessenta) 
meses, a média será obtida pelo somatório dos Salários de Participação atualizados a que se 
refere a Seção I do Capítulo V deste Regulamento.

O Tempo de Vinculação ao Plano – TVP observará o limite para o Serviço Creditado – SC es-
tabelecido no § 6º do artigo 16 deste Regulamento.

Exclusivamente para efeito do disposto no inciso V do caput deste artigo, o tempo de serviço 
anterior à Data Efetiva do Plano dos empregados das instituições relacionadas no § 1º do 
artigo 16 que ingressaram no Plano no prazo de 90 (noventa) dias a contar da Data Efetiva 
do Plano será considerado como Tempo de Vinculação ao Plano – TVP se o Participante op-

§ 1º

§ 2º

§ 3º
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tou por contribuir assim que atingiu as condições para fazê-lo, exceto o período em que o 
Participante suspender o pagamento das Contribuições.

O tempo de serviço prestado às instituições relacionadas no § 1º do artigo 16 será conside-
rado como Tempo de Vinculação ao Plano – TVP para aplicação do disposto no inciso V do 
caput deste artigo, desde que o Participante tenha feito a opção por contribuir para o Plano 
de Benefícios PREVISESC no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu ingresso ou de quando 
o seu Salário de Participação for superior a 13 (treze) Unidades de Referência – UR.

O valor integral do BSPS pleno na Data do Cálculo do BSPS pleno, ressalvados os casos pre-
vistos nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo, corresponderá ao resultado obtido com a aplicação da 
seguinte fórmula:

( ) :onde ,
ySC
xSC

*
n

kTVP*13URSRB60% +
− 

SRB = Salário Real de Benefício apurado na forma do disposto no inciso III do artigo 98 na 
Data do Cálculo do BSPS pleno

UR = Unidade de Referência vigente na Data do Cálculo do BSPS pleno

TVP = Tempo de Vinculação ao Plano definido no inciso V do artigo 98 apurado até a Data 
do Cálculo do BSPS pleno, observado o disposto no § 1º deste artigo

K = significa o tempo faltante desde a Data do Cálculo do BSPS pleno (inclusive) até a data 
em que o Participante seria elegível ao BSPS pleno, observado o disposto no § 1º deste artigo

n = 25 (vinte e cinco) anos de serviço para os Participantes que de acordo com o cadastro da 
Múltipla forem elegíveis a aposentadoria especial na Previdência Social e 30 anos para os 
demais Participantes

SCx = Serviço Creditado na Data do Cálculo do BSPS pleno, limitado em 25 (vinte e cinco) 
anos de serviço para os Participantes que de acordo com o cadastro da Múltipla forem elegí-
veis a aposentadoria especial na Previdência Social ou 30 anos para os demais Participantes

SCy = Serviço Creditado na data da aposentadoria, limitado em 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço para os Participantes que de acordo com o cadastro da Múltipla forem elegíveis a 
aposentadoria especial na Previdência Social ou 30 anos para os demais Participantes

§ 4º

Art. 99
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O TVP adicionado ao k está limitado em 25 (vinte e cinco) anos para os Participantes que 
comprovarem a elegibilidade a aposentadoria especial na Previdência Social e 30 anos aos 
demais Participantes.

Para efeito de apuração do k e do SCy será considerada a data em que o Participante com-
pletaria, no mínimo, 57 (cinquenta e sete) anos de idade e 10 (dez) de Serviço Creditado.

O valor integral do BSPS pleno apurado na Data do Cálculo do BSPS pleno não poderá ser 
inferior ao valor atuarialmente equivalente obtido na aplicação da seguinte fórmula:
 

:onde,
ySC
xSC

*SRB*X

 
X = 3 (três) para Participantes com Serviço Creditado até 5 (cinco) anos na data em que o 
Participante seria elegível ao BSPS pleno; ou

5 (cinco) para Participantes com Serviço Creditado acima de 5 (cinco) anos e até 10 (dez) anos 
na data em que o Participante seria elegível ao BSPS pleno; ou

7 (sete) para Participantes com Serviço Creditado acima de 10 (dez) anos na data em que o 
Participante seria elegível ao BSPS pleno

SRB = Salário Real de Benefício apurado na forma do disposto no inciso III do artigo 98 na 
Data do Cálculo do BSPS pleno

SCx = Serviço Creditado na Data do Cálculo do BSPS pleno, limitado em 25 (vinte e cinco) 
anos de serviço para os Participantes que de acordo com o cadastro da Múltipla forem ele-
gíveis a aposentadoria especial na Previdência Social e 30 anos para os demais Participantes

SCy = Serviço Creditado na data da aposentadoria, limitado em 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço para os Participantes que de acordo com o cadastro da Múltipla forem elegíveis a 
aposentadoria especial na Previdência Social e 30 anos para os demais Participantes

O valor do BSPS não poderá ser inferior ao valor apurado atuarialmente considerando as 
contribuições eventualmente efetuadas pelo Participante.

O valor do BSPS do Participante de que trata § 2º do artigo 97 será aquele calculado na pri-
meira data em que o Participante completou as condições de elegibilidade à Aposentadoria 
Postergada na forma do Regulamento vigente à época.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º
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O BSPS do Participante corresponderá ao valor integral apurado em 31/7/2009 e, ressalvado 
o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 97, será atualizado:

I  até o mês de setembro de 2010, pela variação do INPC acrescido de juros de 5% (cinco por 
cento) ao ano pró-rata;

II  a partir do mês de outubro de 2010 até a Data de Início do BSPS, inclusive, pela variação 
do INPC.

Para os Participantes que ingressaram no Plano de Benefícios a partir de 1º/8/2009, o BSPS 
será atualizado até a Data de Início do BSPS, inclusive, pela variação do INPC.
 
O BSPS de que trata o § 5º do artigo 99 será atualizado de acordo com o menor índice apu-
rado entre a variação do INPC e a Política Salarial da Patrocinadora, desde a Data do Cálculo 
do BSPS pleno até o mês de setembro de 2010. A partir do mês de outubro de 2010 até a 
Data de Início do BSPS, a atualização será pela variação do INPC.

Caso a variação do INPC no período seja negativa, será considerada igual a zero.

Ao BSPS e ao Benefício adicional aplicam-se as regras previstas no artigo 58 que trata da 
transformação do Benefício mensal em pagamento único.

A Patrocinadora, os Participantes e os assistidos serão responsáveis pela integralização dos re-
cursos destinados à cobertura da provisão matemática de Benefícios a conceder e de Benefícios 
concedidos do BSPS previstos neste Regulamento, na forma da legislação vigente aplicável.

O BSPS será devido ao Participante ou ao Beneficiário que atender as condições previstas 
neste Capítulo e será pago na forma de renda mensal vitalícia.

O Participante que tiver direito a receber o BSPS poderá optar, na data do requerimento do 
benefício, por receber até 25% (vinte e cinco por cento):

I  do valor atuarialmente equivalente, na forma de parcela única, sendo o benefício mensal 
remanescente reduzido proporcionalmente;

Art.100

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art.101

Art.102

Subseção II – Da concessão do BSPS e do Benefício adicional

Art.103

Art.104
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II  do saldo da Conta Portabilidade, sendo o saldo remanescente transformado em Benefí-
cio adicional, de acordo com sua opção por uma das rendas previstas no artigo 89, desde 
que não tenha direito aos Benefícios previstos no Capítulo VII deste Regulamento.

A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada por escrito na data do 
requerimento do BSPS.

A opção de que trata o caput deste artigo somente será válida nos casos em que a renda 
mensal do saldo remanescente seja superior a 1 (uma) Unidade de Referência – UR.

O BSPS pleno, ressalvado o disposto no artigo 106, será devido ao Participante, desde que 
atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I  ter, no mínimo, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, observado o disposto no parágrafo 
único deste artigo;

II  ter, no mínimo, 10 (dez) anos de Serviço Creditado;

III  ter, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP;

IV  ser elegível a uma aposentadoria pela Previdência Social, exceto a aposentadoria por in-
validez;

V  ter o Término do Vínculo.

Para o Participante que comprovar a elegibilidade da aposentadoria especial na Previdên-
cia Social, a idade mínima será de 52 (cinquenta e dois) anos de idade.

O BSPS pleno de incapacidade total será devido ao Participante, desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições:

I  ter, no mínimo, 1 (um) ano de Serviço Creditado, observado o disposto no § 1º deste artigo;

II  ter a invalidez atestada por um clínico credenciado pela Patrocinadora;

III  ser elegível ao benefício de aposentadoria por invalidez pela Previdência Social.

§ 1º

§ 2º

Art.105

Parágrafo único

Art.106
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Fica dispensado do disposto no inciso I do caput deste artigo a concessão do BSPS de incapacida-
de total ao Participante que comprovar que a invalidez é decorrente de acidente de trabalho.

O BSPS pleno de incapacidade total não será devido ao Participante que optou ou teve pre-
sumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido, salvo se for elegível ao 
recebimento do BSPS pleno.

O BSPS por morte será devido ao conjunto de Beneficiários de Participante que vier a falecer, 
salvo na hipótese prevista no § 2º do artigo 115, desde que este na data do falecimento te-
nha, no mínimo, 1 (um) ano de Serviço Creditado, observado o disposto no § 1º deste artigo.

Fica dispensado do cumprimento no disposto no caput deste artigo o BSPS por morte devi-
do em razão de falecimento do Participante em decorrência de acidente de trabalho.

Para fins da concessão do BSPS por morte, são considerados Beneficiários aqueles mencio-
nados no inciso IV do artigo 98 deste Regulamento.

O BSPS por morte não será devido aos Beneficiários do Participante que optou ou teve 
presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido e falecer durante o 
período em que aguarda a elegibilidade ao BSPS.

O BSPS por morte consistirá em uma renda mensal correspondente a 90% (noventa por 
cento) do valor do BSPS que o Participante recebia na data do falecimento ou, no caso de 
não estar recebendo BSPS na data do falecimento, do BSPS pleno a que teria direito, mais 
10% (dez por cento) no caso de haver dois ou mais Beneficiários.

O disposto no caput deste artigo aplica-se aos Beneficiários do Participante elegível ao Be-
nefício de Aposentadoria Normal no Término do Vínculo que falecer antes de requerê-la.

Os Beneficiários do Participante que na data do falecimento não estava em gozo de Be-
nefício pelo Plano receberão, se for o caso, Benefício adicional correspondente ao valor 
apurado com a transformação do saldo da Conta Portabilidade a ser pago por um prazo 
determinado de 10 (dez) anos.

§ 1º

§ 2º

Art.107
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Art.108

Parágrafo único

Art.109
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Os Beneficiários do Participante que na data do falecimento recebia Benefício adicional rece-
berão um Benefício adicional correspondente a 100% (cem por cento) do valor do Benefício 
adicional que o Participante percebia na data do falecimento pelo prazo remanescente.

O BSPS por morte e o Benefício adicional, se houver, serão rateados em partes iguais entre 
os Beneficiários.

A concessão do BSPS por morte e do Benefício adicional, se houver, não será protelada pela fal-
ta de requerimento de outro possível Beneficiário e sua respectiva inclusão, após a referida con-
cessão, só produzirá efeito a partir do requerimento, observado o disposto neste Regulamento.

Toda vez que se extinguir uma parcela do BSPS por morte e do Benefício adicional, se hou-
ver, em virtude de perda da condição de Beneficiário será processado novo cálculo e rateio 
do Benefício, considerando apenas os Beneficiários remanescentes.

Quando ocorrer a cessação do BSPS por morte em virtude da perda da condição do último 
Beneficiário, as parcelas vincendas do Benefício adicional, se houver, serão pagas em parcela 
única aos herdeiros do Participante falecido, mediante a apresentação de alvará judicial espe-
cífico expedido nos autos de ação de inventário ou arrolamento correspondente, de formal de 
partilha ou de escritura pública de inventário e partilha expedida pela autoridade competente.

Não existindo Beneficiários para concessão do BSPS por morte as parcelas vincendas do 
Benefício adicional ou o saldo de Conta Portabilidade será pago em parcela única aos her-
deiros do Participante, mediante apresentação de alvará judicial específico, expedido nos 
autos da ação de inventário ou arrolamento correspondente, de formal de partilha ou de 
escritura pública de inventário e partilha expedida pela autoridade competente.

O Participante que se desligar da Patrocinadora e que optar pelo instituto do autopatrocí-
nio ou do benefício proporcional diferido ou tiver a opção por este último presumida fará 
jus ao BSPS quando completar as condições estabelecidas nesta Seção, observado o disposto 
nos parágrafos seguintes.

Na hipótese de ocorrer a invalidez do Participante que optou ou teve presumida a opção 
pelo instituto do benefício proporcional diferido, desde que não seja elegível ao recebi-
mento do BSPS pleno, será assegurado ao Participante o recebimento, em parcela única, do 

Art.110

Art.111

Parágrafo único

Art.112

Art.113

Art.114

Art.115

§ 1º
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valor referente às Contribuições efetuadas pelo Participante e à joia atualizado até o mês 
que anteceder o requerimento pelo maior entre o Retorno de Investimentos e a variação 
do INPC, acrescido do saldo de Conta Portabilidade, se houver.
 
Na hipótese de falecimento de Participante que optou ou teve presumida a opção pelo 
instituto do benefício proporcional diferido, desde que não seja elegível ao recebimento 
do BSPS pleno, será assegurado aos Beneficiários o recebimento, em parcela única, do valor 
referente às Contribuições efetuadas pelo Participante e à joia atualizado até o mês que 
anteceder o requerimento pelo maior entre o Retorno de Investimentos e a variação do 
INPC, acrescido do saldo de Conta Portabilidade, se houver.

Não existindo Beneficiários será assegurado aos herdeiros do Participante, mediante apresen-
tação de alvará judicial específico expedido no inventário ou arrolamento correspondente, 
de formal de partilha ou de escritura pública de inventário e partilha expedida pela autorida-
de competente, o recebimento, em parcela única, do valor de que trata o § 2º deste artigo.

Para efeito do disposto nos parágrafos deste artigo não serão consideradas as Contribui-
ções de Risco e as destinadas ao custeio das despesas administrativas.

O valor do BSPS após sua concessão será reajustado em janeiro de cada ano, de acordo com 
a variação do INPC no período.

Para o reajuste do BSPS será utilizada a variação acumulada do INPC desde o mês subse-
quente à Data de Início do BSPS ou desde o mês subsequente ao do último reajuste do BSPS, 
se este for posterior àquele, até o mês do reajustamento em referência.

Exclusivamente para efeito do disposto no caput deste artigo, no primeiro reajuste do BSPS 
por morte concedido aos Beneficiários do Participante que por ocasião do falecimento re-
cebia benefício pelo Plano será considerada como Data de Início do BSPS o mês em que o 
Benefício foi concedido ao Participante ou, obrigatoriamente, o mês do último reajuste 
desse benefício, se posterior.

Caso a variação do INPC no período seja negativa, será considerada igual a zero.

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Subseção III – Do reajustamento do BSPS
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A Data de Início do BSPS será:

I  para o Participante que se desligar da Patrocinadora tendo preenchido as condições ne-
cessárias ao BSPS pleno, o 1º (primeiro) dia subsequente ao do Término do Vínculo;

II  para o Participante autopatrocinado, o 1º (primeiro) dia do mês subsequente à data da 
entrada do requerimento do BSPS na Múltipla;

III  para o BSPS de incapacidade total, a data do preenchimento das condições previstas 
neste Regulamento;

IV  para o BSPS por morte, o 1º (primeiro) dia subsequente ao do falecimento do Participante;

V  para o Participante que optar pelo instituto do benefício proporcional diferido ou tiver 
presumida essa opção, o 1º (primeiro) dia subsequente ao da entrada do requerimento do 
BSPS na Múltipla.

O BSPS cessará:

I  no caso de BSPS pleno, no mês do falecimento do Participante;

II  no caso de BSPS de incapacidade total, no dia da cessação da aposentadoria por invalidez da 
Previdência Social, da recuperação ou do falecimento do Participante, o que primeiro ocorrer;

III  no caso de BSPS por morte, no mês do falecimento ou da perda da condição do último 
Beneficiário.

A última prestação dos Benefícios adicionais será paga no mês do falecimento do Partici-
pante ou da perda da condição do último Beneficiário ou quando expirar o prazo determi-
nado ou esgotar o saldo de Conta Portabilidade ou com a cessação do BSPS de incapacidade 
total, o que primeiro ocorrer.

O Abono Anual consistirá em um Benefício de prestação anual e será concedido ao Partici-
pante que estiver recebendo ou que tenha recebido no exercício BSPS, bem como aos Be-
neficiários que estejam recebendo ou que tenham recebido no exercício o BSPS por Morte.

Art.117

Subseção IV – Da cessação do BSPS

Art.118

Art.119

Subseção V – Do Abono Anual
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O valor do Abono Anual do Benefício concedido na forma de renda vitalícia será igual a tantos 
1/12 (um doze avos) do valor do Benefício relativo à competência do mês de dezembro ou do 
mês do pagamento quantos forem os meses de vigência do respectivo Benefício no exercício.

O período de percepção igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerado como mês 
completo para efeito da proporcionalidade mencionada no caput deste artigo.

O pagamento do Abono Anual será efetuado, a critério da Múltipla, até o último dia útil do 
mês de dezembro de cada ano.

O Abono Anual devido aos Participantes e Beneficiários que estejam recebendo Benefício 
adicional corresponderá ao valor do Benefício do mês de dezembro de cada ano.

Aos participantes que optaram pelo instituto do autopatrocínio ou do benefício proporcio-
nal diferido ou tiveram a opção por este último presumida aplicam-se as regras estabeleci-
das nos Capítulos IX e XII deste Regulamento.

O Participante que optar pelo BSPS e se desligar da Patrocinadora e do Plano de Benefícios 
poderá optar pelo resgate de contribuições ou pela Portabilidade, observadas as regras 
previstas nas Seções IV e V do Capítulo IX deste Regulamento.

O Participante que optar por alocar a Reserva Matemática Individual nas Contas de Parti-
cipante e de Patrocinadora na forma do disposto no inciso I do artigo 94 terá direito aos 
Benefícios previstos no Capítulo VII deste Regulamento.

A Reserva Matemática Individual do BSPS do Participante ativo e autopatrocinado será 
apurada considerando as regras e condições estabelecidas neste Regulamento do Plano de 
Benefícios PREVISESC e nos dados dos Participantes em 31/7/2009, ressalvado o disposto no 
§ 1º deste artigo.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Subseção VI – Do autopatrocínio e do benefício proporcional diferido

Art.121

Subseção VII – Da portabilidade e do resgate de contribuições

Art.122

Seção III – Da Transferência

Art.123

Art.124
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Para os Participantes que ingressaram no Plano de Benefícios de 1º/8/2009 até 3/10/2010, a 
Reserva Matemática Individual do BSPS foi apurada com base nos dados do Participante em 
30/9/2010.

A Reserva Matemática Individual de que trata este artigo será atualizada com base na va-
riação do INPC, acrescida de juro de 5% (cinco por cento) ao ano, pró-rata, até o último dia 
do mês que anteceder sua alocação desta nas Contas de Participante e de Patrocinadora 
conforme artigo 46 deste Regulamento.

A Reserva Matemática Individual do BSPS do Participante que optar por transferir a Reserva 
Matemática Individual do BSPS nas Contas de Participante e de Patrocinadora será alocada 
da seguinte forma:

I  100% (cem por cento) do valor das Contribuições efetuadas pelo Participante ao Plano de 
Benefícios PREVISESC e da joia na Conta Individual prevista no inciso IV do § 1º do artigo 46 
deste Regulamento;

II  a diferença entre a Reserva Matemática Individual do BSPS e o valor de que trata o inciso 
I na Conta Específica prevista no inciso II do § 2º do artigo 46 deste Regulamento.

A Reserva Matemática Individual de que trata o caput deste artigo foi apurada conside-
rando a data em que o Participante completaria, no mínimo, 57 (cinquenta e sete) anos de 
idade e 10 (dez) anos de Serviço Creditado.

O valor da Reserva Matemática Individual do BSPS será alocado no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da opção de que trata o artigo 94 deste Regulamento.

O saldo da Conta Portabilidade, se houver, será alocado na Conta Portabilidade prevista no 
inciso III do § 1º do artigo 46, devidamente atualizado pelo Retorno de Investimentos.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º
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Seção I – Disposições Gerais

Art.125

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art.126

§ 1º

CAPÍTULO IX – DOS INSTITUTOS

O Plano de Benefícios PREVISESC assegurará, nos termos e condições previstos neste Regula-
mento, os institutos abaixo relacionados:

I  autopatrocínio;

II  benefício proporcional diferido;

III  Portabilidade;

IV  Resgate de Contribuições.

Para opção por um dos institutos acima referidos será exigido, além das demais condições previs-
tas neste Regulamento, o Término do Vínculo, salvo exceções previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo.

A opção pelo instituto do autopatrocínio será assegurada também ao Participante que mantiver 
vinculação empregatícia com a Patrocinadora e vier a sofrer perda total ou parcial de remune-
ração, observadas as demais disposições previstas neste Regulamento.

A opção pelo instituto do Resgate de Contribuições será assegurada ao Participante que se des-
ligar do Plano de Benefícios, porém o pagamento somente ocorrerá após o Término do Vínculo.

O Participante que se desligar ou for desligado da Patrocinadora, observadas as condições es-
tipuladas neste Regulamento, poderá optar por um dos institutos previstos no artigo 125 no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega pela Múltipla do extrato de que trata o 
artigo 127 deste Regulamento.

O prazo de 60 (sessenta) dias será também aplicado nos casos de perda total ou parcial da re-
muneração na Patrocinadora, sendo contado da data da perda da remuneração ou da cessação 
do pagamento da complementação de auxílio-doença pela Patrocinadora.
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No caso de o Participante não ter direito a receber o Benefício de Aposentadoria Normal ou 
ao BSPS pleno, não efetuar a opção por um dos institutos nos prazos estipulados neste Re-
gulamento e não sendo possível presumir a opção pelo instituto do benefício proporcional 
diferido, será presumida pela Múltipla a opção pelo Resgate de Contribuições.

O Participante que falecer no prazo mencionado no caput deste artigo, que não tiver efetu-
ado a opção por um dos institutos e tiver, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação 
ao Plano – TVP no Término do Vínculo terá presumida a opção pelo instituto do benefício 
proporcional diferido, aplicando-se o disposto no artigo 84 deste Regulamento.

O Participante que falecer no prazo mencionado no caput deste artigo, não tiver efetuado 
a opção pelos institutos e não tiver completado 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao 
Plano – TVP no Término do Vínculo terá presumida a opção pelo Resgate de Contribuições, 
aplicando-se o disposto no artigo 140 deste Regulamento.

A Múltipla fornecerá ao Participante um extrato na forma prevista em lei, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data da informação da Patrocinadora referente ao Término 
do Vínculo ou da data do requerimento do Participante.

Caso o Participante venha a questionar qualquer informação constante do extrato, o prazo 
para opção por quaisquer dos institutos previstos no artigo 125 ficará suspenso até que a 
Múltipla preste os esclarecimentos devidos no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a 
contar do pedido formulado pelo Participante.

O Participante que rescindir o vínculo com a Patrocinadora, por iniciativa própria ou da Pa-
trocinadora, e que na data do Término do Vínculo não tenha direito a receber o Benefício 
de Aposentadoria Normal, BSPS pleno nem Aposentadoria por Invalidez e não tenha re-
querido a Aposentadoria Antecipada nem optado pelo instituto do benefício proporcional 
diferido, da Portabilidade ou do Resgate de Contribuições poderá optar pelo instituto do 
autopatrocínio desde que assuma, além das suas, as Contribuições da Patrocinadora, inclu-
sive a Contribuição de Risco e as destinadas ao custeio das despesas administrativas.

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Art.127

Parágrafo único

Seção II – Instituto do Autopatrocínio

Art.128
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§ 1º

§ 2º

Art.129

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

Na hipótese de o Participante optar pelo instituto do autopatrocínio será considerada 
como data do início da continuidade de vinculação o dia imediatamente posterior ao 
do desligamento da respectiva Patrocinadora.

A opção pelo instituto do autopatrocínio não impede a posterior opção pelo instituto do be-
nefício proporcional diferido, da Portabilidade ou do Resgate de Contribuições, desde que 
preenchidas as condições previstas neste Regulamento para a opção pelo instituto.

O Participante que mantiver vinculação empregatícia com a Patrocinadora e que vier a so-
frer perda parcial ou total de remuneração que compõe o Salário de Participação poderá 
optar pelo instituto do autopatrocínio e manter o valor de seu Salário de Participação ante-
rior à referida perda para assegurar a percepção dos Benefícios nos níveis correspondentes 
ao Salário de Participação anterior.

No caso de Participante que tiver perda total de remuneração será considerada como data 
de início da continuidade da vinculação ao Plano o dia da perda total de remuneração ou, 
no caso do Participante que estiver afastado do trabalho por doença ou acidente, o dia 
subsequente ao do pagamento da complementação de auxílio-doença pela Patrocinadora.

O Participante que fizer a opção pelo instituto do autopatrocínio deverá assumir cumula-
tivamente as Contribuições de Participante e da Patrocinadora, inclusive as destinadas ao 
custeio das despesas administrativas, correspondentes ao último Salário de Participação no 
caso de perda total ou sobre a parcela reduzida do Salário de Participação, no caso de perda 
parcial, observado o disposto no § 4º deste artigo.

Para cálculo da Contribuição devida em caso de perda parcial da remuneração será conside-
rado o Salário de Participação total, sendo deduzida a parcela que permanecerá na respon-
sabilidade da Patrocinadora.

Na hipótese de a perda total de remuneração decorrer de afastamento do trabalho por 
motivo de doença ou acidente do trabalho ou de licença maternidade, a Patrocinadora 
continuará a recolher as suas Contribuições, inclusive as destinadas ao custeio das despesas 
administrativas, durante o referido período, desde que o Participante opte por recolher as 
suas Contribuições nos termos deste Regulamento.

A ausência de manifestação do Participante ou a opção no sentido de não manter o valor do 
seu Salário de Participação durante o período em que sofrer perda parcial de remuneração 
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na Patrocinadora não modifica sua condição perante o Plano, embora reflita nos direitos 
aos Benefícios e institutos previstos neste Regulamento.

A ausência de manifestação do Participante ou a opção no sentido de não manter o valor 
do seu Salário de Participação durante o período em que sofrer perda total de remune-
ração na Patrocinadora, sem que esteja recebendo o pagamento de complementação de 
auxílio-doença, implicará a perda da qualidade de Participante no Plano.

O Participante que se desligar da Patrocinadora e que na data do Término do Vínculo não 
tenha direito a receber o Benefício de Aposentadoria Normal, BSPS pleno nem de Aposen-
tadoria por Invalidez e não requerer a Aposentadoria Antecipada nem optar pelo instituto 
da Portabilidade, do autopatrocínio ou do Resgate de Contribuições poderá, desde que te-
nha, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP, optar pelo instituto 
do benefício proporcional diferido.

A opção pelo instituto do benefício proporcional diferido não impede a posterior opção 
pelo instituto da Portabilidade ou do Resgate de Contribuições, desde que preenchidas as 
condições previstas neste Regulamento para a opção pelo instituto.

Ressalvado o disposto no § 3º, a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido re-
presenta a interrupção imediata de qualquer Contribuição ao Plano, salvo aquelas devidas 
até a data do Término do Vínculo.

O Participante que optar pelo instituto do benefício proporcional diferido fica obrigado 
a recolher, mensalmente, o valor destinado ao custeio das despesas administrativas dire-
tamente à Múltipla ou por meio de estabelecimento bancário por esta indicado até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de competência.

O Participante que optar pelo instituto do benefício proporcional não efetuará aportes 
específicos ao Plano de Benefícios PREVISESC.

Caso o Participante ao se desligar da Patrocinadora não tenha direito a receber Benefício 
de Aposentadoria pelo Plano, inclusive o BSPS pleno, nem faça a opção pelo instituto do 
autopatrocínio, da Portabilidade, do Resgate de Contribuições e do benefício proporcional 
diferido nos prazos estipulados neste Regulamento, terá presumida pela Múltipla a sua op-

§ 6º

Seção III – Instituto do Benefício Proporcional Diferido

Art.130

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Art.131
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Parágrafo único

Seção IV – Instituto da Portabilidade

Art.132

§ 1º

§ 2º

Art.133

Art.134

ção pelo instituto do benefício proporcional diferido, desde que tenha, no mínimo, 3 (três) 
anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP na data do Término do Vínculo.

Na hipótese de presunção pela Múltipla da opção pelo instituto do benefício proporcional 
diferido serão aplicadas as regras contidas no artigo 130 e seus parágrafos.

O Participante que rescindir o vínculo com a Patrocinadora e não receber Benefício pelo Plano, 
inclusive o BSPS pleno, poderá optar pelo instituto da Portabilidade, desde que na data do 
Término do Vínculo tenha, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP.

Fica dispensado o cumprimento do prazo previsto no caput deste artigo para a opção pela 
Portabilidade dos recursos financeiros de outros planos registrados e alocados na Conta 
Portabilidade.

No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da entrega pelo Participante do 
termo de opção, a Múltipla deverá encaminhar à entidade de previdência complementar 
ou companhia seguradora escolhida pelo Participante, receptora dos recursos, o termo de 
portabilidade devidamente preenchido.

O Participante que por ocasião do Término do Vínculo tenha optado ou presumida a opção 
pelo instituto do benefício proporcional diferido ou pelo instituto do autopatrocínio poderá 
optar pelo instituto da Portabilidade, desde que não receba Benefício pelo Plano e na oca-
sião de sua opção tenha, no mínimo, 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano – TVP.

O Participante que optar pelo instituto da Portabilidade terá direito a portar para outro pla-
no de benefícios de entidade de previdência complementar ou de companhia seguradora a 
soma das seguintes parcelas:

I  100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante prevista no § 1º do artigo 46 deste 
Regulamento;

II  o valor apurado de acordo com a aplicação do percentual sobre o saldo da Conta de Pa-
trocinadora prevista no § 2º do artigo 46 deste Regulamento:
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Tempo de vinculação ao plano TVP na data 
do Término do Vínculo (anos completos)

Percentual aplicado sobre o saldo 
da conta de Patrocinadora

3 30%

4 35%

5 40%

6 45%

7 50%

8 55%

9 60%

10 65%

11 70%

12 75%

13 80%

14 90%

15 ou mais 100%

O Participante que tiver optado pelo BSPS terá direito a portar também 100% (cem por cento) 
da joia e das Contribuições que tiver realizado até o mês de outubro de 2010, exceto as des-
tinadas ao custeio das despesas administrativas, atualizadas até o 1º (primeiro) dia do mês da 
entrega do termo de opção pelo maior entre o Retorno de Investimentos e a variação do INPC.

Os valores das Contas de Participante e de Patrocinadora utilizados para efeito da apuração 
dos valores de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão aqueles registrados na 
Múltipla no 1º (primeiro) dia do mês da entrega do termo de opção. 

O Participante que tiver menos de 3 (três) anos de Tempo de Vinculação ao Plano terá direito 
a portar somente os recursos inclusos na Conta Portabilidade prevista no inciso III do § 1º do 
artigo 46 registrados na Múltipla no 1º (primeiro) dia do mês da entrega do termo de opção, 
observadas as demais disposições deste Regulamento.

§ 1º

§ 2º

§ 3º
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Art.135

Art.136

Art.137

Parágrafo único

Art.138

Seção V – Instituto do Resgate de Contribuições

Art.139

Art.140

A transferência dos recursos financeiros para outro plano de benefícios de entidade de pre-
vidência complementar ou de companhia seguradora, conforme escolha do Participante, 
ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da entrega do termo de portabili-
dade devidamente preenchido e assinado na entidade de previdência complementar ou de 
companhia seguradora receptora.

Na hipótese de o Participante optar pelo instituto da Portabilidade para uma entidade aber-
ta de previdência complementar ou companhia seguradora, os recursos portados deverão, 
obrigatoriamente, ser utilizados para a contratação de uma renda vitalícia ou por prazo 
determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a reserva foi 
constituída, observado o limite mínimo de 15 (quinze) anos.

A opção do Participante pela Portabilidade tem caráter irrevogável e irretratável, 
extinguindo-se, com a transferência dos recursos financeiros, toda e qualquer obrigação do 
Plano de Benefícios PREVISESC perante o Participante, os Beneficiários e seus herdeiros.

O instituto da Portabilidade não implicará, em nenhuma hipótese, em qualquer pagamento 
pela Múltipla diretamente ao Participante ou aos Beneficiários.

O Plano de Benefícios PREVISESC poderá receber dos Participantes recursos financeiros por-
tados de outros planos de benefícios administrados pela Múltipla ou de outras entidades de 
previdência complementar ou de companhia seguradora.

O Participante que tiver o Término do Vínculo com a Patrocinadora e se desligar do Plano de 
Benefícios PREVISESC terá direito a receber o Resgate de Contribuições, mediante a entrega 
do termo de opção, desde que não esteja recebendo Benefício pelo Plano.

O Participante que optar pelo Resgate de Contribuições terá direito a resgatar 100% (cem por 
cento) do saldo da Conta de Participante prevista no § 1º do artigo 46, observado o disposto nos 
parágrafos deste artigo.
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O Participante que tiver optado pelo BSPS terá direito a resgatar também 100% (cem por 
cento) da joia e das Contribuições que tiver realizado até o mês de outubro de 2010, exceto as 
destinadas ao custeio das despesas administrativas e a Contribuição de Risco de Participante, 
atualizadas até o 1º (primeiro) dia do mês da entrega do termo de opção pelo maior entre o 
Retorno de Investimentos e a variação do INPC.

O Participante que na data do Término do Vínculo contar com, no mínimo, 3 (três) anos de 
Tempo de Vinculação ao Plano – TVP terá acrescido ao saldo de Conta de Participante parte 
da Conta de Patrocinadora apurada de acordo com a tabela abaixo:

§ 1º

§ 2º

Tempo de vinculação ao plano TVP na data 
do Término do Vínculo (anos completos)

Percentual aplicado sobre o saldo 
da conta de Patrocinadora

3 30%

4 35%

5 40%

6 45%

7 50%

8 55%

9 60%

10 65%

11 70%

12 75%

13 80%

14 90%

15 ou mais 100%
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§ 3º

§ 4º

Art.141

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

Os valores das Contas de Participante e de Patrocinadora utilizados para efeito da apuração 
dos valores de que trata este artigo serão aqueles registrados na Múltipla no 1º (primeiro) 
dia do mês da entrega do termo de opção.

Em nenhuma hipótese serão resgatadas a Contribuição de Risco de Participante, as Contri-
buições efetuadas pelo Participante para custeio das despesas administrativas e os recursos 
registrados na Conta Portabilidade constituídos em plano de entidade fechada de previdên-
cia complementar.

O pagamento do Resgate de Contribuições será efetuado em parcela única ou, a critério do 
Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas.

O pagamento do Resgate de Contribuições será efetuado até o 1º (primeiro) dia útil do mês 
subsequente ao mês da entrega do termo de opção, se esta ocorreu até o dia 15 (quinze) do 
mês. Caso a entrega ocorra a partir do dia 16 (dezesseis) do referido mês, o pagamento será 
efetuado até o 1º (primeiro) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês da entrega do 
termo de opção.

Caso o Participante opte pelo pagamento parcelado do Resgate de Contribuições, as parce-
las serão pagas até o 1º (primeiro) dia útil dos meses subsequentes, devidamente atualizadas 
com base no Retorno de Investimentos.

O pagamento do Resgate de Contribuições extingue toda e qualquer obrigação do Plano 
de Benefícios, administrado pela Múltipla, perante o Participante, os Beneficiários e os her-
deiros, exceto aquelas decorrentes dos recursos portados anteriormente de outra entidade 
de previdência complementar ou de companhia seguradora que não tenham sido objeto de 
resgate e do parcelamento do Resgate de Contribuições.

A opção pelo parcelamento do pagamento do Resgate de Contribuições não assegura a 
qualidade de Participante do Plano de Benefícios.

O Participante poderá optar por resgatar os valores da Conta Portabilidade referentes exclu-
sivamente à transferência para o Plano de recursos constituídos em plano de entidade aber-
ta de previdência complementar ou companhia seguradora, sendo os recursos constituídos 
em plano de entidade fechada de previdência complementar objeto de nova portabilidade.
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Este Regulamento só poderá ser alterado por solicitação da Patrocinadora, com a anuência 
da Múltipla e sujeito à autorização do órgão público competente.

As Contribuições, os Benefícios e os institutos previstos neste Regulamento poderão ser 
cancelados ou modificados a qualquer tempo, resguardados os direitos já adquiridos e os 
Benefícios acumulados até a data da modificação ou cancelamento, condicionada sua apli-
cação à aprovação do órgão público competente.

A Patrocinadora poderá propor as condições para liquidação do Plano de Benefícios 
PREVISESC, sujeito à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Múltipla e à aprovação do 
órgão público competente.

Em caso de liquidação do Plano de Benefícios PREVISESC, nenhuma Contribuição adicional, 
excedente às obrigações assumidas, na forma das normas legais pertinentes, será feita pela 
Patrocinadora e pelos Participantes e o ativo do Plano será, depois de tomadas as providên-
cias para liquidar todas as despesas administrativas comprometidas e estimadas, distribuído 
pela Múltipla aos Participantes e Beneficiários em conformidade com a legislação, na forma 
de pagamentos únicos ou de prestações continuadas, conforme vier a ser ajustado no pro-
cesso submetido à apreciação do órgão público competente.

Em caso de retirada da Patrocinadora da Múltipla, sem a transferência do Plano para uma 
outra entidade autorizada de previdência complementar, nenhuma Contribuição adicional, 
excedente às obrigações assumidas, na forma das normas legais pertinentes, será feita pela 
mesma. A porção do ativo total do Plano, calculada de acordo com as normas vigentes, que 
corresponder a essa Patrocinadora será separada e alocada aos ex-Participantes ou aos ex-Be-
neficiários dessa Patrocinadora, observando-se o disposto no convênio de adesão. Os proce-
dimentos mencionados acima serão submetidos à aprovação do órgão público competente.

Art.142

Art.143

Art.144

Parágrafo único

Art.145

CAPÍTULO X – DAS ALTERAÇÕES E LIQUIDAÇÃO DO PLANO
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A Patrocinadora pode transferir o Plano de Benefícios PREVISESC para uma outra entidade 
fechada de previdência complementar, após autorização do órgão público competente, 
mediante formalização de aviso prévio para a Múltipla com pelo menos 60 (sessenta) dias 
de antecedência. Neste caso, uma vez liquidadas as eventuais obrigações pendentes junto à 
Múltipla, toda a parte do ativo do Plano de Benefícios será transferida diretamente à nova 
entidade e se extinguirão todas as obrigações do Plano de Benefícios para com os Partici-
pantes, os Beneficiários e a Patrocinadora.

Art.146
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Art.147

Art.148

Parágrafo único

Art.149

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Em caso de extinção do INPC, mudanças na sua metodologia de cálculo, reforma econômica ou 
no caso de impossibilidade legal ou material de sua utilização para os fins previstos neste Regu-
lamento, a Patrocinadora, em conjunto com a Múltipla, poderá escolher um índice ou indexador 
econômico substitutivo, submetendo à aprovação do órgão público competente. A Múltipla 
deverá informar às Patrocinadoras e aos Participantes o novo índice ou indexador escolhido.

A Patrocinadora se reserva o direito de reduzir ou suspender temporariamente as Contribui-
ções previstas neste Regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC, devendo tal medida ser 
previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo da Múltipla, comunicada ao órgão pú-
blico competente e imediatamente divulgada aos Participantes. Neste caso, ao Participante 
será concedida a possibilidade de reduzir ou suspender suas Contribuições.

Durante o período de redução ou suspensão de que trata o caput deste artigo, as Contri-
buições destinadas ao custeio das despesas administrativas do Participante serão assumidas 
pela Patrocinadora.

As importâncias não recebidas em vida pelo Participante, referentes a créditos vencidos e 
não prescritos na forma do artigo 57, serão pagas aos Beneficiários com direito a recebimen-
to da Pensão por Morte.

Existindo na data do pagamento mais de um grupo familiar, as importâncias mencionadas 
no caput deste artigo serão rateadas em partes iguais entre os Beneficiários.

O pagamento previsto no caput deste artigo não será adiado pela falta de requerimento 
de outro possível Beneficiário.

Na hipótese de falecimento do titular do direito, as importâncias devidas pelo Plano de 
Benefícios, às quais não se aplique a sistemática definida neste artigo, serão pagas aos her-
deiros, mediante a apresentação de alvará judicial específico expedido nos autos de ação de 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS
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inventário ou arrolamento correspondente, de formal de partilha ou de escritura pública 
de inventário e partilha expedida pela autoridade competente.

As importâncias de que trata o caput deste artigo serão atualizadas monetariamente com 
base na variação do INPC, considerando para este efeito o período decorrido desde a data 
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento.

Os valores recebidos indevidamente pelo Plano de Benefícios PREVISESC administrado pela 
Múltipla serão devolvidos a quem de direito, devidamente atualizados com base na varia-
ção do INPC, considerando para esse efeito o período decorrido desde o pagamento inde-
vido até a devolução dos valores, não se aplicando quaisquer outras penalidades, inclusive 
juro e multa.

Todas as interpretações das disposições do Plano de Benefícios deverão ser baseadas no 
Estatuto da Múltipla, neste Regulamento do Plano de Benefícios e na legislação aplicável.

Aos Participantes serão entregues, quando de seu ingresso no Plano de Benefícios PREVI-
SESC, cópias atualizadas do Estatuto, deste Regulamento, o certificado de participante, 
além do material explicativo que descreva as características do Plano de Benefícios PREVI-
SESC em linguagem simples e objetiva.

Em caso de divergência entre os dispositivos do material explicativo e deste Regulamento, 
os dispositivos deste Regulamento prevalecerão.

O silêncio da Múltipla sobre qualquer assunto não implica em anuência e não tem o con-
dão de constituir direito e/ou obrigação, prevalecendo todas as regras estabelecidas neste 
Regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regulamento serão resolvidos 
pelo Conselho Deliberativo da Múltipla, observado o disposto neste Regulamento do Plano 
de Benefícios PREVISESC e, em especial na legislação que rege as entidades de previdência 
complementar, a legislação geral e a da Previdência Social, no que lhes for aplicável, bem 
como os princípios gerais do direito e a equidade de tratamento.

§ 4º

Art.150

Art.151

Art.152

Parágrafo único

Art.153

Art.154



72

Art.155

Art.156

Art.157

Qualquer obrigação legal, financeira ou de qualquer outra natureza, da Patrocinadora ou  
de outro Plano de Benefícios não produzirá nenhum efeito no ativo nem no passivo do Pla-
no de Benefícios.

A Múltipla poderá aplicar os recursos do Plano destinados à cobertura do BSPS, dos Benefí-
cios concedidos na forma de renda mensal vitalícia e dos demais Benefícios estruturados na 
forma de benefício definido separadamente dos demais recursos, com o objetivo de preser-
var o equilíbrio econômico financeiro do Plano, desde que previsto na política de investi-
mentos do Plano.

Este Regulamento, com as alterações promovidas, entrará em vigor na data de sua aprova-
ção pelo órgão público competente.
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Seção I – Dos Participantes ativos e autopatrocinados

Art.158

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

O Participante ativo e autopatrocinado vinculado ao Plano de Benefícios PREVISESC em 4/10/2010 
informou à Múltipla, por escrito, os percentuais das Contribuições Básica e Voluntária ou mani-
festou sua decisão de não efetuar essas Contribuições ao Plano de Benefícios PREVISESC.

Excepcionalmente, o Participante teve o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados de 
4/10/2010 para informar à Múltipla os percentuais de suas Contribuições Básica e Voluntá-
ria. A não manifestação do Participante ensejou a presunção de opção do Participante por 
não efetuar Contribuição ao Plano de Benefícios PREVISESC.

Até a competência do mês de outubro de 2010, os Participantes e a Patrocinadora perma-
neceram efetuando as Contribuições previstas no plano de custeio vigente até 4/10/2010.

A Contribuição Básica de Participante e a Contribuição Normal da Patrocinadora foram 
devidas a partir do mês subsequente ao da opção de que trata o § 1º deste artigo e as Con-
tribuições de Risco e as destinadas ao custeio das despesas administrativas retroagiram ao 
mês de novembro de 2010.

Excepcionalmente, o Participante que em 4/10/2010 estava afastado do trabalho por moti-
vo de doença ou acidente e quando do retorno à atividade na Patrocinadora não optou por 
efetuar Contribuição Básica e Voluntária ao Plano nos termos do caput deste artigo, terá o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da aprovação pelo órgão público com-
petente das alterações efetuadas neste Regulamento para optar por contribuir e informar 
à Múltipla os percentuais de suas Contribuições Básica e Voluntária.

As Contribuições de Participante e de Patrocinadora serão devidas a partir do mês subse-
quente ao da opção de que trata o § 4º deste artigo.

A não manifestação do Participante ensejará a presunção, pela Múltipla, de opção do Par-
ticipante por não efetuar Contribuição ao Plano de Benefícios PREVISESC.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
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Seção II – Dos Benefícios concedidos ou devidos

Art.159

Subseção I – Disposições gerais

Art.160

Parágrafo único

Art.161

As disposições contidas nesta Seção aplicam-se, exclusivamente:

I  aos Participantes e Beneficiários que estejam em gozo de Benefício de prestação mensal 
em 3/10/2010;

II  aos Participantes e Beneficiários que requereram Benefício devido até 3/10/2010;

III  aos Participantes que optaram pelo Benefício Diferido por Desligamento até 1º/10/2007;

IV  aos Participantes que optaram ou tiveram presumida a opção pelo instituto do benefí-
cio proporcional diferido até 4/10/2010;

V  aos Beneficiários do Participante de que tratam os incisos anteriores.

Os Benefícios de Aposentadoria Normal, Aposentadoria Especial, Aposentadoria Posterga-
da, Benefício Diferido por Desligamento, Benefício Proporcional, Incapacidade Total, Pensão 
por Morte e os respectivos Benefícios adicionais concedidos aos Participantes e Beneficiários 
referidos no inciso I do artigo 159 serão preservados na forma em que foram concedidos e 
manterão as respectivas rubricas até a data de sua cessação, salvo se o Participante optar 
pelo disposto no artigo 178 deste Regulamento.

Os valores mensais dos Benefícios de que trata o caput deste artigo corresponderão àqueles 
que efetivamente vinham sendo pagos aos Participantes ou aos Beneficiários, conforme o 
caso, observado nesta última hipótese a redução proveniente da perda da condição de Be-
neficiário no caso de Benefício de Pensão por Morte.

Os Benefícios dos Participantes e Beneficiários referidos nos incisos II a V do artigo 159 serão 
apurados em conformidade com o disposto nesta Seção, salvo se o Participante optar pelas 
disposições previstas no inciso I do artigo 94 e no artigo 178 deste Regulamento.
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O valor inicial dos Benefícios serão apurados considerando a aplicação das seguintes fórmulas:

I  Aposentadoria Normal e Especial: 60% (SRB – 13 UR) x TVP/30 ou 25, conforme o caso;

II  Incapacidade Total: 60% (SRB – 13 UR) x SCP/n;

III  Pensão por Morte do Participante que não estava em gozo de Benefício de prestação 
mensal quando do falecimento: 90% (noventa por cento) ou 100% (cem por cento) de 60% 
(SRB – 13 UR) x SCP/n.

Para efeito deste artigo, será considerado:

SRB = Salário Real de Benefício apurado conforme o inciso III do artigo 98 deste Regulamento

UR = Unidade de Referência

TVP = Tempo de Vinculação ao Plano limitado a 30 (trinta) anos, no caso de Aposentadoria 
Normal, ou a 25 (vinte e cinco) anos, no caso da Aposentadoria Especial

SCP = Serviço Creditado Projetado limitado a 30 (trinta) anos ou a 25 (vinte e cinco) anos, 
no caso de o Participante comprovar a concessão do benefício de aposentadoria especial 
pela Previdência Social

Para efeito do disposto neste artigo será considerado todo o período de Serviço Creditado 
nos termos da Seção I do Capítulo IV para fins da apuração do Serviço Creditado Projetado.

A data do cálculo dos Benefícios mencionados no caput deste artigo será:

I  no caso de Aposentadoria Normal e Especial, a data do Término do Vínculo ou, para o 
Participante que optou pelo instituto do autopatrocínio, a data do preenchimento dos re-
quisitos estabelecidos neste Regulamento para a percepção do Benefício requerido;

II  no caso de Incapacidade Total, o primeiro dia em que for atestada a Incapacidade Total 
pelo clínico credenciado pela Patrocinadora;

III  no caso de Pensão por Morte, a data do falecimento do Participante.

O Participante que tiver recursos portados alocados na Conta Portabilidade receberá um 
Benefício adicional correspondente ao valor apurado, na data do cálculo do Benefício, com 
a transformação do saldo da Conta Portabilidade em renda mensal a ser paga pelo prazo 
determinado de 10 (dez) anos.

Art.162

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º
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§ 5º

§ 6º

§ 7º

§ 8º

§ 9º

Art.163

§ 1º

O cálculo do valor da renda mensal inicial vitalícia da Pensão por Morte considerará 90% 
(noventa por cento) para um Beneficiário ou 100% (cem por cento) para dois ou mais.

O valor do Benefício de Pensão por Morte, na data do cálculo do Benefício, será reduzido 
de 4/12% (quatro doze avos por cento) por mês que a idade do cônjuge ou companheiro 
sobrevivente for mais de 15 (quinze) anos inferior à idade de Participante na data de seu 
falecimento somente nos casos dos matrimônios contraídos ou das uniões estáveis estabele-
cidas após a Data Efetiva do Plano.

Em caso de falecimento de Participante que não estava em gozo de Benefício deste Plano 
e existindo recursos portados alocados na Conta de Portabilidade o Beneficiário receberá 
um Benefício de Pensão por Morte adicional correspondente ao valor apurado, na data do 
cálculo do Benefício, com a transformação do saldo da Conta de Portabilidade em renda 
mensal a ser paga pelo prazo determinado de 10 (dez) anos.

Na forma do Regulamento vigente em 3/10/2010, na hipótese de inexistência de Beneficiário 
do Participante que na data do falecimento não estava recebendo Benefício do Plano será 
pago aos Beneficiários indicados e, na falta destes, aos herdeiros do Participante, mediante a 
apresentação de alvará judicial específico, expedido nos autos de ação de inventário ou arrola-
mento correspondente, de formal de partilha ou de escritura pública de inventário e partilha 
expedida pela autoridade competente, em parcela única, os valores correspondentes às contri-
buições e a joia efetuadas pelo Participante, exceto as destinadas ao custeio das despesas ad-
ministrativas, atualizadas até o 1º (primeiro) dia do requerimento pelo maior entre o Retorno 
de Investimentos e a variação do INPC do período e o valor alocado na Conta de Portabilidade.

Aplica-se ao disposto neste artigo, no que tange à Pensão por Morte, as regras previstas no 
§ 7º do artigo 76 e nos artigos 77 e 78 deste Regulamento.

A Pensão por Morte devida aos Beneficiários do Participante que receber Benefício nos 
termos desta Seção será calculada conforme o disposto no inciso IV do artigo 76 e demais 
disposições cabíveis.

Para efeito do disposto neste artigo Beneficiários significará as pessoas físicas mencionadas 
no artigo 5º e os genitores que tiverem a condição de dependente na Previdência Social, 
observado o disposto no artigo 11 deste Regulamento.
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O disposto no caput deste artigo também se aplica aos Beneficiários do Participante que em 
3/10/2010 estavam aguardando o Benefício Diferido por Desligamento ou Benefício Proporcio-
nal e, na data do falecimento, esteja recebendo Benefício na forma de renda mensal vitalícia.

Os Benefícios concedidos e pagos na forma de renda vitalícia serão reajustados em janeiro de 
cada ano, com base na variação do INPC, na forma do disposto no artigo 92 deste Regulamento.

Os Benefícios adicionais serão revistos mensalmente de acordo com o Retorno de Investi-
mentos obtido no mês imediatamente anterior ao mês de competência.

O Abono Anual será concedido aos Participantes de que trata esta Seção, bem como aos 
respectivos Beneficiários que estejam recebendo ou que tenham recebido no exercício a 
Pensão por Morte, conforme o disposto no artigo 87 deste Regulamento.

Os Benefícios cessarão:

I  no caso de Aposentadoria Normal, Aposentadoria Especial, Aposentadoria Postergada, 
Benefício Diferido por Desligamento e Benefício Proporcional, na data do falecimento do 
Participante;

II  no caso de incapacidade total, no mês de recuperação do Participante ou com a suspensão 
do benefício correspondente pela Previdência Social, exceto se o Participante já tiver comple-
tado 57 (cinquenta e sete) anos de idade, ou com o seu falecimento, o que primeiro ocorrer;

III  no caso de Pensão por Morte com a perda da condição do último Beneficiário.

No caso de Benefício adicional a cessação também ocorrerá com o esgotamento do 
saldo da Conta Portabilidade.

Aos Participantes que até 29/5/2001 preencheram os requisitos para o recebimento do Be-
nefício de Aposentadoria Postergada previsto no Regulamento vigente à época será as-
segurada a concessão desse Benefício considerando as regras e condições descritas nesta 
Seção, desde que o tenham requerido até 3/10/2010.

§ 2º

Art.164

Art.165

Art.166

Art.167

Parágrafo único

Subseção II – Do Benefício de Aposentadoria Postergada

Art.168
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§ 1º

§ 2º

§ 3º

Art.169

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Para ser elegível ao Benefício de Aposentadoria Postergada o Participante terá que ter perma-
necido em atividade na Patrocinadora até o 1º (primeiro) dia após ter completado o prazo de  
13 (treze) meses para requerer o Benefício de Aposentadoria Normal.

O Participante receberá o Benefício de Aposentadoria Postergada, após o seu requerimento, 
com início a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao da data do Término do Vínculo.

Aos Participantes que requererem o Benefício de Aposentadoria Postergada a partir de 
4/10/2010 será assegurado o BSPS nos termos do Capítulo VIII deste Regulamento.

O valor mensal do Benefício de Aposentadoria Postergada na Data do Cálculo do Benefício 
será igual a:

60% (SRB – 13 UR) x SC/30, onde:

SRB = Salário Real de Benefício apurado conforme o inciso III do artigo 98 deste Regulamento

UR = Unidade de Referência

SC = Serviço Creditado limitado a 30 (trinta) anos

A Data do Cálculo do Benefício será a primeira data em que o Participante completou as 
condições de elegibilidade à Aposentadoria Postergada.

O Salário Real de Benefício e o Serviço Creditado serão apurados na Data do Cálculo do Benefício.

O valor de que trata o caput deste artigo será corrigido de acordo com o menor índice apu-
rado entre a variação do INPC e a Política Salarial da Patrocinadora, desde a Data do Cálculo 
do Benefício até o 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao da data do Término do Vínculo.

Sobre o valor apurado na forma do § 3º deste artigo será aplicada uma redução de 5/12% 
(cinco doze avos por cento) por mês em que a idade do Participante em 29 de maio de 2001, 
ultrapasse a idade em que o Participante completou todas as condições de elegibilidade à 
Aposentadoria Normal, considerando o período de 13 (treze) meses contados a partir da 
data em que se tornou elegível à Aposentadoria Normal.
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O valor mensal inicial da Aposentadoria Postergada calculado na forma do caput deste arti-
go não poderá ser inferior ao resultado obtido com a aplicação da fórmula conforme qua-
dro a seguir:

 

onde:
SRB = Salário Real de Benefício apurado conforme o inciso III do artigo 98 deste Regulamento

Na hipótese de o valor mensal inicial da Aposentadoria Postergada ser inferior ao resultado 
obtido com a aplicação da fórmula de que trata o caput deste artigo, o Participante receberá 
o Benefício Mínimo correspondente ao resultado obtido com a aplicação da referida fórmula.

O Benefício Mínimo da Aposentadoria Postergada será pago na forma de pagamento único, 
salvo no caso deste, transformado em Benefício mensal, ser superior a 1 (uma) Unidade de 
Referência, quando será pago, obrigatoriamente, na forma de Benefício mensal.

Ao Participante será assegurado, em caso de recebimento do Benefício Mínimo da Aposen-
tadoria Postergada em renda mensal, o disposto no § 4º do artigo 68 deste Regulamento.

Com o pagamento do Benefício Mínimo da Aposentadoria Postergada e do saldo das Con-
tas Voluntária e Portabilidade, se houver, cessará toda e qualquer obrigação da Múltipla e 
deste Plano para com o Participante, Beneficiários e herdeiros, salvo no caso de direito ao 
recebimento do BSPS.

No caso de o Participante já ter recebido o Benefício Mínimo em razão de Aposentadoria 
por Invalidez anterior, o disposto no caput deste artigo não será aplicado.

O Participante que até o dia 1º/10/2007 optou pelo Benefício Diferido por Desligamento e 
pelas disposições do artigo 171 terá direito a receber esse Benefício quando completar, no 
mínimo, 57 (cinquenta e sete) anos de idade.

§ 5º

§ 6º

§ 7º

§ 8º

§ 9º

§ 10

Subseção III – Do Benefício Diferido por Desligamento e do Benefício Proporcional

Art.170

Serviço Creditado Valor

Até 5 anos 3 x SRB

Acima de 5 anos até 10 anos 5 x SRB

Acima de 10 anos 7 x SRB
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Art.171

Parágrafo único

Art.172

Parágrafo único

Art.173

Ao Participante que ingressou no Plano de Benefícios até 1º/10/2007, que se desligou da 
Patrocinadora até 3/10/2010 e que contava por ocasião do Término do Vínculo com, no 
mínimo, 45 (quarenta e cinco) anos de idade e 15 (quinze) anos de Serviço Creditado pode 
optar pelo instituto do benefício proporcional diferido para receber no futuro o Benefício 
Proporcional na forma desta Seção.

A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada no prazo estipulado no 
artigo 126 deste Regulamento.

O Participante que optou ou teve presumida a opção pelo instituto do benefício proporcio-
nal diferido, ressalvado aquele de que trata o artigo 171, até 4/10/2010 terá direito a receber 
o Benefício Proporcional quando preencher as seguintes condições:

I  mínimo de 57 (cinquenta e sete) anos de idade;

II  mínimo de 10 (dez) anos de Serviço Creditado – SC; e

III  elegibilidade a um benefício de aposentadoria, exceto por invalidez, pela Previdência Social.

O Participante que optar ou tiver presumida a opção pelo instituto do benefício proporcio-
nal diferido, desde que elegível a uma aposentadoria especial pela Previdência Social, pode-
rá requerer o Benefício Proporcional quando tiver, no mínimo, 52 (cinquenta e dois) anos de 
idade e, no mínimo, 10 (dez) anos de Serviço Creditado - SC.

O valor mensal inicial do Benefício Diferido por Desligamento e do Benefício Proporcional 
será aquele calculado na data do Término do Vínculo do Participante, conforme Regulamen-
to vigente à época, e corrigido:

I  no caso do Benefício Diferido por Desligamento, até a data do início do benefício de acor-
do com o menor valor entre a variação do INPC e a Política Salarial da Patrocinadora;

II  no caso do Benefício Proporcional, até a data do início do benefício com base na varia-
ção do INPC do período.
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A data de início do Benefício Diferido por Desligamento e do Benefício Proporcional será o 
1º (primeiro) dia do mês seguinte ao do preenchimento das condições estipuladas no artigo 
172 deste Regulamento.

Na forma do Regulamento vigente em 3/10/2010, em caso de falecimento do Participante 
durante o período de espera da concessão do Benefício Diferido por Desligamento ou do 
Benefício Proporcional, os Beneficiários ou, na falta destes, os beneficiários indicados, só 
terão direito a receber as Contribuições efetuadas pelo Participante, salvo as destinadas 
ao custeio das despesas administrativas, em parcela única, atualizadas pelo maior entre o 
Retorno de Investimentos e a variação do INPC.

Na forma do Regulamento vigente em 3/10/2010, não existindo Beneficiários nem benefi-
ciários indicados o montante mencionado no § 4º deste artigo será pago aos herdeiros do 
Participante, mediante a apresentação de alvará judicial específico expedido nos autos de 
ação de inventário ou arrolamento correspondente, de formal de partilha ou de escritura 
pública de inventário e partilha expedida pela autoridade competente.

O Benefício de incapacidade total não será devido durante o período de espera de conces-
são do Benefício Diferido por Desligamento ou do Benefício Proporcional, sendo assegura-
do ao Participante o recebimento das Contribuições por ele efetuadas, salvo as destinadas 
ao custeio das despesas administrativas, em parcela única, atualizadas pelo maior entre o 
Retorno de Investimentos e a variação do INPC, neste caso, o Resgate de Contribuições.

A Pensão por Morte devida aos Beneficiários dos Participantes que na data do falecimento 
estiverem recebendo o Benefício Diferido por Desligamento ou o Benefício Proporcional 
será calculada conforme o disposto no inciso IV do artigo 76 e demais disposições cabíveis.

Ao Participante que venha a desistir de aguardar o Benefício Diferido por Desligamento ou 
o Benefício Proporcional será assegurado o direito de optar pelo recebimento das Contribui-
ções efetuadas ao Plano ou portar para outro plano de benefícios de entidade de previdência 
complementar ou de companhia seguradora os valores mencionados no § 1º deste artigo.

O valor a ser resgatado ou portado corresponderá a 100% (cem por cento) das Contribuições 
efetuadas pelo Participante, exceto as destinadas ao custeio das despesas administrativas e 
das Contribuições de Risco, atualizadas até o 1º (primeiro) dia do mês da entrega do termo de 
opção pelo maior entre o Retorno de Investimentos do Plano e a variação do INPC, acrescido, 
no caso de portabilidade, dos valores constantes da Conta Portabilidade, se houver, observa-
do o disposto no § 5º do artigo 141 deste Regulamento.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

Art.174

§ 1º
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§ 2º

§ 3º

Art.175

Art.176

Art.177

Seção III – Das opções dos Participantes deste Capítulo

Art.178

§ 1º

§ 2º

Os prazos e a forma para transferência dos recursos em função da opção por portar recursos 
serão aqueles previstos no Capítulo IX deste Regulamento.

O pagamento do Resgate de Contribuições será efetuado em uma única vez ou, a critério do 
Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas.

A opção do Participante pelo Resgate de Contribuições ou instituto da Portabilidade de que 
trata o artigo 174 tem caráter irreversível e seu pagamento ou transferência extingue toda 
e qualquer obrigação do Plano de Benefícios PREVISESC.

O Participante que estiver aguardando o recebimento do Benefício Diferido por Desliga-
mento e o Benefício Proporcional não fará aportes específicos nem poderão portar recur-
sos para o Plano de Benefícios PREVISESC.

O Participante que optou ou teve presumida a opção pelo instituto do benefício propor-
cional diferido até 4/10/2010 fica obrigado a recolher, mensalmente, o valor destinado ao 
custeio das despesas administrativas definidas neste Regulamento.

Ao Participante que estiver em gozo de Benefício de prestação mensal pelo Plano de Be-
nefícios PREVISESC em 4/10/2010 foi facultada a opção por receber o Benefício na forma 
do disposto no artigo 89, sem direito ao recebimento de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do Saldo de Conta Total na forma de pagamento único.

A opção de que trata o caput deste artigo foi formulada pelo Participante, por escrito, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados de 4/10/2010 e sua efetivação dependeu da cele-
bração de instrumento particular de transação entre a Múltipla, o Participante e a Patrocina-
dora, que ocorreu até o último dia do mês subsequente ao da opção do Participante.

O Participante que optou por uma das formas de renda previstas no artigo 89 teve como 
Saldo de Conta Total a Reserva Matemática Individual apurada em 31/7/2009 ou no mês do 
início do Benefício, se este foi posterior, atualizada pelo INPC até o último dia do mês que 
antecedeu a alocação dos recursos na Conta de Participante, deduzidos os Benefícios pagos 
no período atualizados da mesma forma. Esse valor foi alocado na Conta de Participante 
prevista no inciso IV do § 1º do artigo 46 deste Regulamento.
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Foi mantido na Conta Portabilidade o valor do saldo remanescente desta Conta, se existir.

Ao optar pelo disposto no caput deste artigo o Participante teve automaticamente:

I  alterada a forma de recebimento de seu Benefício, inclusive o Benefício adicional, que 
passou a ser um único Benefício mantida a espécie do Benefício;

II  alterada a forma de revisão dos Benefícios, aplicando-se o disposto nos artigos 90 e 
91 deste Regulamento;

III  a Pensão por Morte e o Abono Anual concedidos em conformidade com o Capítulo VII 
deste Regulamento.

Ao Participante que optou pelo Benefício Diferido por Desligamento ou pelo instituto do 
benefício proporcional diferido ou teve a opção por este último presumida até 3/10/2010 
e estava no período de diferimento foi assegurado o direito de optar por transferir a sua 
Reserva Matemática Individual para as Contas de Participante e de Patrocinadora previstas 
no artigo 46 deste Regulamento.

A opção de que trata o caput deste artigo foi formulada pelo Participante, por escrito, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados de 4/10/2010 e sua efetivação dependeu da cele-
bração de instrumento particular de transação entre a Múltipla, o Participante e a Patroci-
nadora, que ocorreu até o último dia útil do mês subsequente ao da opção do Participante.

A Reserva Matemática Individual foi apurada considerando o valor do Benefício Diferido por 
Desligamento ou do Benefício Proporcional apurado no Término do Vínculo, atualizado até 
31/7/2009 considerando as regras e condições estabelecidas neste Regulamento do Plano de 
Benefícios PREVISESC na referida data.

A Reserva Matemática Individual de que trata este artigo foi atualizada até 30/9/2010 com 
base na variação do INPC, acrescido de juro de 5% (cinco por cento) ao ano, pró-rata, e foi 
alocada da seguinte forma:

I  100% (cem por cento) do valor das Contribuições efetuadas pelo Participante ao Plano de 
Benefícios PREVISESC e da joia foi alocado na Conta Individual prevista no inciso IV do § 1º 
do artigo 46 deste Regulamento;

II  a diferença entre a Reserva Matemática Individual e o valor de que trata o inciso I foi 
alocado na Conta Específica prevista no inciso II do § 2º do artigo 46 deste Regulamento.

§ 3º

§ 4º

Art.179

§ 1º

§ 2º

§ 3º
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§ 4º

§ 5º

§ 6º

Seção IV – Das opções dos ex-participantes

Art.180

Art.181

Seção V – Da reserva especial apurada no exercício de 2009

Art.182

§ 1º

§ 2º

Ao optar por transferir a Reserva Matemática Individual de que trata o caput deste artigo, 
o Participante que anteriormente optou pelo Benefício Diferido por Desligamento ou pelo 
instituto do benefício proporcional diferido ou teve a opção por este último presumida teve 
o mesmo direito daqueles que optarem pelo referido instituto a partir de 4/10/2010.

Ao optar por transferir a Reserva Matemática Individual de que trata o caput deste artigo, o 
Participante tem o direito aos Benefícios previstos no Capítulo VII deste Regulamento.

O saldo da Conta Portabilidade, se houver, foi alocado na Conta Portabilidade prevista no 
inciso III do § 1º do artigo 46 deste Regulamento.

O empregado da Patrocinadora que solicitou seu desligamento do Plano de Benefícios PREVI-
SESC até 4/10/2010 e que solicitar novo ingresso terá alocado na Conta Básica as eventuais Con-
tribuições e joia efetuadas ao Plano, atualizadas pelo maior entre o Retorno de Investimentos e 
a variação do INPC até a data do ingresso.

Os ex-participantes empregados da Patrocinadora em 4/10/2010 que permaneçam nessa 
condição poderão, somente quando ocorrer Término do Vínculo, portar ou resgatar as con-
tribuições por eles efetuadas e a joia, exceto as Contribuições destinadas ao custeio das des-
pesas administrativas e das Contribuições de Risco, atualizados pelo maior entre o Retorno 
de Investimentos e a variação do INPC, observadas as demais condições estipuladas no Capí-
tulo IX deste Regulamento.

A reserva especial constituída no exercício de 2009 será, após o cumprimento das condições 
estabelecidas na legislação vigente aplicável, distribuída entre Patrocinadora, Participantes 
e assistidos na proporção das contribuições efetuadas no referido exercício.

O valor referente à Patrocinadora será alocado em um fundo previdencial específico e será 
utilizado na forma prevista no plano de custeio.

O valor referente aos Participantes e assistidos será alocado em um fundo previdencial espe-
cífico até a data da alocação e do pagamento previstos nos §§ 3º e 4º deste artigo.
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O valor destinado a cada Participante será apurado considerando a sua Reserva Matemática 
Individual e alocado na Conta Específica prevista no inciso II do § 2º do artigo 46 na data 
estabelecida pelo Conselho Deliberativo. Deste valor serão descontadas eventuais Contri-
buições devidas.

O valor atribuído aos assistidos será pago em parcela única na data estabelecida pelo 
Conselho Deliberativo.

A reserva especial do Plano de Benefícios PREVISESC foi alocada, segregadamente, nos 
fundos previdenciais de Participante e de Patrocinadora em 2012, observada a proporção 
contributiva, na forma da legislação vigente.

A utilização da reserva especial será interrompida e os fundos previdenciais de Participante 
e de Patrocinadora serão revertidos total ou parcialmente para recompor a reserva de 
contingência ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas, 
quando o valor da reserva de contingência for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor da reserva matemática, conforme disposto na legislação vigente.

O fundo previdencial de Participante será distribuído entre os Participantes e assistidos na 
proporção das provisões matemáticas individuais, posicionadas em 31/12/2012, na forma da 
legislação vigente.

A parcela da reserva especial atribuída aos Participantes ativos e autopatrocinados será 
utilizada para a redução das Contribuições Normais e de Risco, na forma da legislação vigente, 
e para os demais Participantes e assistidos conforme previsto nas subseções seguintes.

Aos assistidos do Plano de Benefícios PREVISESC, cujo Benefício tenha se iniciado até 
31/12/2012, será assegurado o recebimento do benefício adicional II correspondente a sua 
parcela do fundo previdencial de Participante.

O valor do benefício adicional II apurado em 31/12/2012 será atualizado pelo Retorno de 
Investimentos desde janeiro de 2013 até o mês que antecede a data do seu pagamento. 

§ 3º

§ 4º

Seção VI – Da reserva especial destinada no exercício de 2012

Art.183

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Subseção I – Do benefício adicional II

Art.184

§ 1º
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O benefício adicional II de que trata este artigo poderá ser reduzido ou eliminado, antes de seu 
efetivo pagamento, na hipótese de esgotamento ou reversão do valor do fundo previdencial 
de Participantes para recomposição da reserva de contingência nos termos do disposto na 
norma legal vigente. 

Ao benefício adicional II serão aplicadas as regras de rateio e concessão previstas neste 
Regulamento para os demais Benefícios, sem prejuízo do disposto no § 2º do artigo 184 
deste Regulamento.

O benefício adicional II devido aos assistidos será pago em 3 (três) parcelas semestrais, sendo a  
1ª (primeira) parcela paga até o último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da aprovação 
pelo órgão público competente das alterações promovidas neste Regulamento e as parcelas 
subsequentes serão pagas em intervalos de 6 (seis) meses após o 1º (primeiro) pagamento.

O benefício adicional II devido aos assistidos em gozo de renda definida em reais ou por prazo 
determinado ou correspondente a um percentual do Saldo de Conta Total será pago ou alocado 
na Conta Básica, prevista no inciso I do § 1º do artigo 46, conforme opção do Participante ou 
Beneficiário, em 3 (três) parcelas semestrais.

A 1ª (primeira) parcela será paga ou alocada até o último dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente ao da aprovação pelo órgão público competente das alterações promovidas 
neste Regulamento e as parcelas subsequentes em intervalos de 6 (seis) meses após o 1º 
(primeiro) pagamento ou alocação.

A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada pelo assistido no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data da aprovação pelo órgão público competente das alterações 
promovidas neste Regulamento, em formulário próprio fornecido pela Múltipla. A ausência de 
manifestação implicará na presunção, pela Múltipla, de opção pelo pagamento do benefício.

Na hipótese de assistido que esteja concomitantemente em gozo de BSPS e Benefício de 
renda definida na forma do artigo 89 deste Regulamento, a parcela do fundo previdencial de 
Participante a que tem direito será dividida em duas partes, considerando a proporção existente 
entre a reserva matemática do BSPS e o Saldo de Conta Total remanescente. Cada parcela será 
paga ou alocada na forma do artigo 186 ou 187 deste Regulamento, conforme o caso.

Sem prejuízo do disposto no § 2º do artigo 184, na hipótese de falecimento do assistido de que 
trata esta Subseção deverão ser observadas as regras estipuladas nos parágrafos deste artigo.

§ 2º

Art. 185

Art. 186

Art. 187

§ 1º

§ 2º

Art. 188

Art. 189
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O falecimento do Participante assistido antes da opção prevista no artigo 187 assegura 
aos Beneficiários ou, na falta destes, ao beneficiário indicado inscrito na forma do 
Regulamento vigente em 31/10/2010, se for o caso, o pagamento ou a alocação na Conta 
Básica, prevista no inciso I do § 1º do artigo 46, do benefício adicional II em 3 (três) 
parcelas semestrais.

A 1ª (primeira) parcela do benefício adicional II, de que trata o § 1º deste artigo, será 
paga ou alocada até o último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da aprovação 
pelo órgão público competente das alterações promovidas neste Regulamento ou da 
concessão do Benefício, se posterior, e as parcelas subsequentes em intervalos de 6 (seis) 
meses após o 1º (primeiro) pagamento.

O falecimento do Participante assistido em gozo de renda mensal vitalícia assegura 
aos Beneficiários ou, na falta destes, ao beneficiário indicado inscrito na forma do 
Regulamento vigente em 31/10/2010, se for o caso, o pagamento do benefício adicional 
II em 3 (três) parcelas semestrais, observado o intervalo de 6 (seis) meses decorrido do 
pagamento anterior.

O falecimento do Participante assistido durante a percepção do benefício adicional II 
assegura aos Beneficiários ou, na falta destes, ao beneficiário indicado inscrito na forma 
do Regulamento vigente em 31/10/2010, se for o caso, o pagamento ou a alocação 
das parcelas remanescentes do benefício adicional II, conforme opção anteriormente 
efetuada pelo Participante assistido, observado o intervalo de 6 (seis) meses decorrido 
do pagamento.

Ao Participante que optou ou teve presumida a opção pelo instituto do benefício 
proporcional diferido até 31/12/2012 será assegurada a alocação na Conta Básica, prevista 
no inciso I do § 1º do artigo 46, do valor da parcela do fundo previdencial de Participante 
a que tem direito, em 3 (três) parcelas semestrais, sendo a 1ª (primeira) alocada até o 
último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da aprovação pelo órgão público 
competente das alterações promovidas neste Regulamento e as parcelas subsequentes 
em intervalos de 6 (seis) meses após a 1º (primeira) alocação.

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Subseção II – Dos Participantes aguardando preencher os requisitos para receber o Benefício 
Proporcional e dos Participantes optantes pelo BSPS não contribuintes em 31/12/2012

Art. 190
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O valor da parcela do fundo previdencial de Participante apurado em 31/12/2012 será 
atualizado pelo Retorno de Investimentos a partir de janeiro de 2013 até o mês que antecede 
a data da efetivação do crédito na Conta Básica de Participante.

Na hipótese de o Participante requerer o Benefício Proporcional antes do término da alocação 
do crédito de que trata o caput deste artigo, deverá optar, quando do requerimento do 
Benefício, por manter a alocação das parcelas nos prazos inicialmente estipulados no Saldo 
de Conta Total ou por receber as parcelas remanesceste, observados os intervalos de 6 (seis) 
meses após a última alocação.

Aos Participantes que em 31/12/2012 optaram ou tiveram presumido o recebimento exclusivo 
do BSPS e, consequentemente, por não contribuir para o Plano no prazo previsto no § 1º 
do artigo 158 será constituída uma Conta Básica, na forma do inciso I do § 1º do artigo 46, 
para crédito do valor da parcela do fundo previdencial de Participante, o qual ocorrerá na 
forma prevista no artigo 190 deste Regulamento.

Ao saldo da Conta Básica de Participante de que trata o caput deste artigo serão aplicadas 
as disposições previstas no artigo 193 deste Regulamento.

O Participante ou Beneficiário em 31/12/2012 que tiver direito a um Benefício mensal a 
partir de 1/1/2013 de valor inferior a 1 (uma) UR receberá o valor da parcela do fundo 
previdencial de Participante, apurado conforme  artigo 183 e atualizado de acordo com o 
Retorno de Investimentos desde janeiro de 2013 até o mês que antecede o seu pagamento, 
na forma de pagamento único.

Na hipótese de o Participante em atividade na Patrocinadora ou autopatrocinado em 
31/12/2012 alterar sua condição perante o Plano de Benefícios PREVISESC e de existir valor 
remanescente da parcela do fundo previdencial de Participante, desde que tenha ocorrido a 
aprovação das alterações promovidas neste Regulamento pelo órgão público competente, 
deverão ser observadas as regras abaixo estipuladas para as seguintes situações:

I  desligamento do plano: a utilização da parcela do fundo previdencial de Participante 
para cobertura da Contribuição será interrompida, não sendo devido o valor remanescente;

§ 1º

§ 2º

Art. 191

Parágrafo único

Art. 192

Subseção III – Da alteração da condição de Participante

Art. 193
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§ 1º

§ 2º

§ 3º

II  opção pelo instituto do benefício proporcional diferido: adição do saldo remanescente 
da parcela do fundo previdencial de Participante à Conta Básica de Participante; 

III  opção pelo instituto do autopatrocínio: a parcela do fundo previdencial de Participante 
será utilizada para cobertura das Contribuições Normais e de Risco;

IV  concessão de Benefício: pagamento ao Participante ou alocação do valor remanescente 
da parcela do fundo previdencial de Participante;

V  concessão do BSPS: pagamento ao Participante do valor remanescente da parcela do 
fundo previdencial de Participante, a título de benefício adicional;

VI  falecimento do Participante: pagamento aos Beneficiários ou alocação do valor 
remanescente da parcela do fundo previdencial de Participante ou, na falta destes, o 
pagamento aos herdeiros, na forma do disposto no § 2º deste artigo;

VII  falecimento do Beneficiário: pagamento aos herdeiros do valor remanescente da parcela 
do fundo previdencial de Participante, na forma do disposto no § 2º deste artigo.

O pagamento ou a alocação na Conta Básica da parcela do fundo previdencial prevista 
nos incisos II, IV, V, VI e VII do caput deste artigo, exceto na hipótese prevista no § 2º deste 
artigo, será efetuado em 3 (três) parcelas semestrais sendo a 1ª (primeira) até o último dia 
útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da concessão de Benefício ou da aprovação das 
alterações promovidas neste Regulamento pelo órgão público competente, se posterior, e 
as parcelas subsequentes em intervalos de 6 (seis) meses após o 1º (primeiro) pagamento ou 
alocação do referido valor.

Não existindo Beneficiários, o valor remanescente da parcela do fundo previdencial do 
Participante será pago aos herdeiros em parcela única, mediante apresentação de alvará 
judicial específico expedido nos autos de ação de inventário ou arrolamento correspondente, 
de formal de partilha ou de escritura pública de inventário e partilha expedida pela 
autoridade competente.

Na hipótese de concessão concomitante de BSPS e de Benefício sob a forma de renda 
definida em reais ou por prazo determinado ou correspondente a um percentual do Saldo 
de Conta Total, a parcela do fundo previdencial de Participante remanescente a que tem 
direito será dividida na proporção prevista no artigo 188 deste Regulamento.
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O valor remanescente da parcela do fundo previdencial de Participante que tiver o 
desligamento do Plano, nos termos do inciso I do caput deste artigo, será revertido ao ativo 
do Plano de Benefícios PREVISESC.

A reserva especial apurada até o exercício de 2012, inclusive, será destinada e utilizada na 
forma prevista na Seção VI deste Capítulo.

O disposto nesta seção será adotado na hipótese de destinação facultativa e/ou obrigatória 
da reserva especial apurada a partir do exercício de 2013, inclusive, considerando para 
este efeito o exercício em que se verificar o resultado superavitário e se definir por sua 
destinação, observadas as disposições legais vigentes.

Para efeito da destinação da reserva especial descrita no caput deste artigo será considerada 
a proporção existente entre as contribuições normais efetuadas pela Patrocinadora e 
Participantes para custeio dos Benefícios do Plano de Benefícios PREVISESC estruturados na 
modalidade de benefício definido.

O fundo previdencial de revisão de plano, constituído com a reserva especial apurada a 
partir do exercício de 2013, inclusive, atribuído aos Participantes e assistidos será distribuído 
considerando a reserva matemática da parcela do Plano de Benefícios PREVISESC estruturada 
na modalidade de benefício definido.

Serão aplicadas as demais disposições contidas na Seção VI deste Capítulo que não contrariem 
o disposto neste artigo.

Eventual exigível contingencial que venha a ser revertido para o ativo de cobertura do 
Plano de Benefícios PREVISESC será destinado às Patrocinadoras, aos Participantes e 
assistidos, em conformidade com o disposto em uma das seções anteriores de acordo com 
a origem dos recursos.

§ 4º

Seção VII – Da reserva especial apurada até o exercício de 2012, inclusive

Art. 194

Seção VIII – Da reserva especial apurada a partir do exercício de 2013

Art. 195

§ 1º

§ 2º

§ 3º

Seção IX – Do exigível contingencial

Art. 196

As alterações deste Regulamento foram aprovadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar por meio da 
portaria nº 684 publicada no Diário Oficial da União de 24/12/2014.








