
 

-QUADRO COMPARATIVO- 
ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DO PLANO BÁSICO DA PREVICEL 

Em atendimento a Portaria PREVIC nº527, de 08 de novembro de 2016, que estabelece procedimentos e 

documentos necessários para instruir os requerimentos de processos de licenciamento, segue abaixo 

QUADRO COMPARATIVO entre o texto vigente e o texto proposto, com as alterações propostas em 

negrito e com justificativa e motivação para cada item alterado. 

 REGULAMENTO 
Texto Vigente 

REGULAMENTO 
Texto Proposto 

JUSTIFICATIVA/ 
MOTIVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto proposto está sendo 
encaminhado com ajustes 
ortográficos diversos, conforme 
justificativa ao lado. 

Foram realizados ajustes 
ortográficos diversos, em todo o 
texto consolidado, com o objetivo 
de: 
a) Padronizar palavras (exemplos: 

toda a palavra participante foi 
alterada para Participante); 
toda palavra art. foi alterada 
para Artigo); 

b) Corrigir palavras com erros 
ortográficos (exemplo: 
exclusão de tremas, correção 
de acentuação); 

c) Ajustar pontuação e 
espaçamentos (exemplo: os 
incisos devem finalizar com 
ponto e vírgula). 

Importante: os ajustes ortográficos 
encontram-se destacados no texto 
para conhecimento, todavia, não 
produzem nenhum tipo de 
alteração na forma ou 
interpretação do texto. Por este 
motivo e devido a quantidade de 
ajustes realizados, a 
justificativa/motivação está sendo 
realizada de forma consolidada e 
não individual. 
 
 
 



Art. 2º , III, § 1º 
 
a) A Companhia de Informática 
do Paraná – CELEPAR, na 
qualidade de Patrocinadora 
Principal. 

Art. 2º , III, § 1º 
 
a) A Companhia de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
do Paraná - CELEPAR, na 
qualidade de Patrocinadora 
Principal.  

 
Realizada atualização no nome da 
patrocinadora, em conformidade 
com o nome atualmente utilizado. 

Art. 4º, III 

 

§ 2º - A joia será calculada 
atuarialmente pela Previcel, 
inclusive com benefício de risco, 
com base na idade, no tempo de 
contribuição à Previdência Social 
Oficial, salário de participação do 
empregado calculado de acordo 
com o previsto § 3º deste artigo, 
e utilizará para tanto, duas 
formas de cálculo, 
considerando-se para efeitos de 
pagamento aquela que o 
resultado for maior: 

 

§ 4º O pagamento poderá ser 
efetuado: 

II- em até 12 (doze) parcelas 
atualizadas monetariamente 
pela variação do INPC/IBGE 
acrescido da taxa de juros 
adotada no plano na data da 
adesão, ou ainda; 

 

 

 

 
 

§ 2º - A joia será calculada 
atuarialmente pela Previcel, 
inclusive com benefício de risco, 
com base na idade, no tempo de 
contribuição à Previdência Social 
Oficial, salário de participação do 
empregado calculado de acordo 
com o previsto no § 3º deste 
artigo, e utilizará para tanto, 
duas formas de cálculo, 
considerando-se para efeitos de 
pagamento aquela que o 
resultado for maior: 

 

§ 4º - O pagamento poderá ser 
efetuado: 

II - Em até 12 (doze) parcelas 
atualizadas monetariamente 
pela variação do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor) calculado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE 
acrescido da taxa de juros 
adotada no plano na data da 
adesão, ou ainda; 

 

 

 

Inclusão da preposição “no” para 

melhor entendimento do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusão do significado das siglas 

INPC e IBGE para melhor 

entendimento do texto. 

Art. 5º  

 

III - Atrasar por três meses 
seguidos o pagamento da 
contribuição e que, formalmente 
cientificado, não pagar o débito 
no prazo de 30 (trinta) dias, 
exceto no caso de afastamento 
por motivo de doença; 

Art. 5º  

 

III - Atrasar por três meses 
seguidos o pagamento da 
contribuição e que, 
formalmente cientificado, não 
pagar o débito no prazo de 30 
(trinta) dias, exceto no caso de 
afastamento por motivo de 
doença, situação em que o 

 

 

A alteração se dá com o objetivo de 
evidenciar que não haverá 
cancelamento da inscrição ao plano 
por inadimplência enquanto o 
participante estiver afastado por 
motivo de doença, todavia, para 
manutenção do equilíbrio atuarial 
do plano de benefícios, continua 

http://www.celepar.pr.gov.br/
http://www.celepar.pr.gov.br/
http://www.celepar.pr.gov.br/


 

 

 

 

 

IV - Se afastar temporariamente, 
por mais de 30 (trinta) dias, dos 
serviços da Patrocinadora sem 
dela auferir rendimentos e que 
não tenha requerido o 
Autopatrocínio nas condições 
previstas no Artigo 10, exceto no 
caso de afastamento por motivo 
de doença. No caso de retorno à 
Patrocinadora poderá requerer 
seu reingresso a PREVICEL, 
obedecidas as condições 
previstas § 4º do Art 3º e no 
Artigo 4º. 

 

 

débito deverá ser quitado no 
prazo de 30 (trinta) dias a partir 
do retorno do afastamento, 
com a devida atualização 
monetária prevista no § 2º do 
Artigo 48. 

IV - Se afastar temporariamente, 
por mais de 30 (trinta) dias, dos 
serviços da Patrocinadora sem 
dela auferir rendimentos e que 
não tenha requerido o 
Autopatrocínio nas condições 
previstas no Artigo 10, exceto no 
caso de afastamento por motivo 
de doença. No caso de retorno à 
Patrocinadora poderá requerer 
seu reingresso a PREVICEL, 
obedecidas as condições 
previstas no § 4º dos Artigos 3º 
e 4º. 

 

sendo devido o valor da 
contribuição mensal do 
participante no período do 
afastamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusão da preposição “no” e 

ajustes de redação para melhor 

entendimento do texto. 

 

Art. 9º, II 
 
§ 5º -  O pagamento do valor do 
resgate será em quota única ou, 
por opção exclusiva do 
participante, em até 60 
(sessenta) parcelas mensais e 
consecutivas, sendo que, em 
havendo o parcelamento, as 
parcelas vincendas serão 
corrigidas pelo INPC-IBGE. 

 
 

 

§ 5º -  O pagamento do valor do 
resgate será em quota única ou, 
por opção exclusiva do 
Participante, em até 60 
(sessenta) parcelas mensais e 
consecutivas, sendo que, em 
havendo o parcelamento, as 
parcelas vincendas serão 
corrigidas pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor) calculado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusão do significado das siglas 

INPC e IBGE para melhor 

entendimento do texto. 

Art. 37 
 

Os Benefícios de Suplementação 
Mensal de Aposentadoria, 
previstos neste Regulamento 
serão devidos: 
 
a) a partir do dia imediatamente 
seguinte à data de desligamento 
do Participante do quadro 

Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



funcional da Patrocinadora, nos 
casos de Suplementação Mensal 
de Aposentadoria Normal e 
Antecipada; 
 
b) a partir do dia imediatamente 
seguinte ao do afastamento do 
Participante pela Previdência 
Social Oficial, no caso de 
Suplementação Mensal de 
Aposentadoria por Invalidez. 
 
Parágrafo único - Todos os 
benefícios deste Plano, sob 
forma de renda mensal, serão 
pagos no máximo até o último 
dia de cada mês. A primeira 
prestação será paga antes do fim 
do mês seguinte à data da 
solicitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1º - O pagamento da primeira 
renda mensal de benefício será 
realizado até o último dia do 
mês subsequente à data da 
solicitação. Todos os demais 
benefícios deste plano, sob 
forma de renda mensal, serão 
pagos até o último dia de cada 
mês. 

§ 2º - Fará jus aos Benefícios de 
Suplementação Mensal de 
Aposentadoria, previstos neste 
Regulamento, o Participante 
que estiver adimplente com 
suas contribuições mensais no 
momento da concessão. 
 
§ 3º - Caso o Participante opte 
por não recolher os valores em 
atraso para o plano de 
benefícios, este terá direito 
apenas ao valor do benefício 
calculado na forma do inciso III 
do parágrafo 3º do Artigo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parágrafo único do artigo 37 foi 
alterado para parágrafo primeiro, 
com alteração do texto com o 
objetivo de dar mais clareza ao 
participante quanto aos prazos de 
pagamento da primeira e das 
demais rendas mensais de 
benefício. 
 
Inclusão de parágrafo com o 

objetivo de demonstrar que os 

benefícios de suplementação 

mensal de aposentadoria 

requerem que o participante 

esteja adimplente com suas 

contribuições ao plano. 

 

Inclusão de parágrafo com o 

objetivo de esclarecer ao 

participante que, caso opte por 

não atender o disposto no 

parágrafo segundo, terá direito a 

suplementação mensal de 

aposentadoria, calculada de forma 

diferenciada, considerando que 

não houve recolhimento de 

contribuições em atraso 

decorrentes do período de 

afastamento. 

 

 


