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QUADRO COMPARATIVO – Regulamento CIADPrev 
TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar por 
uma das seguintes formas de pagamento: 

I - renda mensal por prazo determinado, cujo 
prazo de recebimento de benefício escolhido não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, sendo apurada 
mediante aplicação do fator de conversão, 
conforme disposições do Art. 2º, inciso XXXVII, 
observada a metodologia definida em Nota Técnica 
Atuarial. 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar 
por uma das seguintes formas de pagamento: 

I - renda mensal por prazo determinado, cujo 
prazo de recebimento de benefício escolhido não 
poderá ser inferior a 10 (dez) anos, sendo 
apurada mediante aplicação do fator de 
conversão, conforme disposições do Art. 2º, 
inciso XXXVII, observada a metodologia 
definida em Nota Técnica Atuarial. 

A alteração proposta na redação do inciso I do 
artigo 48 proporciona ao participante um 
horizonte maior do tempo mínimo de 
recebimento de renda mensal por prazo 
determinado.  

Com isso, prioriza-se a formação de poupança 
previdenciária de maior prazo capaz de amparar 
o participante pelo prazo mínimo de 10 (dez) 
anos. 

 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar por 
uma das seguintes formas de pagamento: 

(...) 
II - renda mensal por prazo indeterminado da 

seguinte forma: 
a) renda mensal com aplicação de percentual 

escolhido pelo requerente entre 0,1% (um décimo 
por cento) e 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 
o saldo da conta benefício; 

 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar 
por uma das seguintes formas de pagamento: 

(...) 
II - renda mensal por prazo indeterminado 

da seguinte forma: 
a) renda mensal com aplicação de percentual 

escolhido pelo requerente entre 0,1% (um 
décimo por cento) e 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) sobre o saldo da conta 
benefício; 

A alteração proposta na redação do item a, do 
inciso II, do artigo 48 permite ao participante 
ampliar o limite máximo relativo ao percentual 
de recebimento de renda mensal por prazo 
indeterminado com base no saldo de conta. 

Com isso, permite-se ao participante maior 
autonomia para adequar às suas necessidades 
particulares o recebimento de renda por prazo 
indeterminado. 
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QUADRO COMPARATIVO – Regulamento CIADPrev 
TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar por 
uma das seguintes formas de pagamento: 

 (...) 
§ 2º. Ressalvado o prazo mínimo previsto no 

inciso I do caput, as opções previstas nos incisos 
deste artigo, poderão ser revistas anualmente no 
mês de janeiro, podendo o assistido optar por novo 
prazo ou forma de recebimento, desde que 
solicitadas até o 10º dia útil do referido mês, 
através de formulário específico disponibilizado 
pela Sul Previdência. 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar 
por uma das seguintes formas de pagamento: 

 (...) 
§ 2º. Ressalvado o prazo mínimo previsto no 

inciso I do caput, as opções previstas nos 
incisos deste artigo, poderão ser revistas 
anualmente no mês de agosto, podendo o 
assistido optar por novo prazo ou forma de 
recebimento, desde que solicitadas até o 10º dia 
útil do referido mês, através de formulário 
específico disponibilizado pela Sul Previdência. 

A alteração proposta na redação do § 2º do 
artigo 48 trará melhoras nas operações 
administrativo-financeiras tanto da entidade 
quanto da instituidora, uma vez que distanciará a 
data prevista do prazo de fechamento contábil 
fiscal. 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar por 
uma das seguintes formas de pagamento: 

(...) 
§3. As opções de que trata o § 2º, determinarão 

o recálculo do benefício, efetuado com base no 
saldo remanescente da conta benefício vigente em 
janeiro, surtindo efeitos sobre os benefícios a 
serem pagos a partir do mês de fevereiro do mesmo 
ano. 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar 
por uma das seguintes formas de pagamento: 

(...) 
§3. As opções de que trata o § 2º,  

determinarão o recálculo do benefício, efetuado 
com base no saldo remanescente da conta 
benefício vigente em agosto, surtindo efeitos 
sobre os benefícios a serem pagos a partir do 
mês de setembro do mesmo ano. 

A alteração proposta na redação do § 3º do 
artigo 48 trará melhoras nas operações 
administrativo financeiras tanto da entidade 
quanto da instituidora, uma vez que distanciará a 
data prevista do prazo de fechamento contábil 
fiscal. 
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QUADRO COMPARATIVO – Regulamento CIADPrev 
TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar por 
uma das seguintes formas de pagamento: 

(...) 
§ 4º. No caso da não ocorrência da opção prevista 

no §2º, a renda mensal percebida será recalculada 
automaticamente, no mês de janeiro de cada ano, 
com base no saldo remanescente da Conta Benefício, 
na última forma escolhida para o recebimento do 
benefício, tendo sua vigência a partir do mês 
subsequente. 

Art. 48. O participante que preencher as 
condições previstas nos Arts. 38 e 45 deste 
Regulamento, bem como os beneficiários, para 
receber um dos benefícios previstos no Plano 
Ciadprev, poderá na data do requerimento optar 
por uma das seguintes formas de pagamento: 

(...) 
§ 4º. No caso da não ocorrência da opção 

prevista no §2º, a renda mensal percebida será 
recalculada automaticamente, no mês de agosto 
de cada ano, com base no saldo remanescente da 
Conta Benefício, na última forma escolhida para 
o recebimento do benefício, tendo sua vigência a 
partir do mês subsequente. 

A alteração proposta na redação do § 4º do 
artigo 48 trará melhoras nas operações 
administrativo financeiras tanto da entidade 
quanto da instituidora, uma vez que distanciará a 
data prevista do prazo de fechamento contábil 
fiscal. 

 


