
 

 

São Paulo, 26 de abril de 2016. 

 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS APCDPREV 

 

 

Prezado(a) Participante, 

 

Em atendimento a Resolução MTPS/CNPC nº 23/2015, de 25/11/2015, comunicamos 

que encaminharemos uma proposta de alteração do Regulamento do Plano de 

Benefícios APCDPREV inscrito no CNPB sob o nº 2007.0019-18 à Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, autoridade governamental 

competente, para análise. 

 

Os principais pontos a serem alterados são: 

 

 Atendimento à Resolução MTPS/CNPC nº 23/2015, prevendo as seguintes regras 

de Resgates: 

- Carência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de inscrição do 

Participante; 

- Resgate de até 20% (vinte por cento) das Contribuições Básicas; 

- Resgate das Contribuições Básicas a cada 02 (dois) anos; 

- Resgate dos Aportes PJ após carência de 36 (trinta e seis) meses a contar da 

data do aporte; 

- Resgate a qualquer tempo das Contribuições Eventuais e de Portabilidades, 

desde que observada a carência do Plano; 

 Ajuste da denominação social da Entidade APCDPrev no Regulamento, conforme 

cadastro na Receita Federal do Brasil; 

 Alteração do valor mínimo de contribuição básica para R$ 80,00; 

 Inclusão da nomenclatura utilizada em sistema para Aporte de Pessoa Jurídica; 

 Esclarecer que a Parcela Adicional de Risco não compõe saldo para Resgate; 

 Inclusão da previsão da Contribuição Eventual realizada pelo Participante; 

 Inclusão da possibilidade de realização de Contribuições Eventuais e de Risco pelos 

Participantes Assistidos; 

 Inclusão da definição de Cota do Plano; 

 Inclusão de cláusula de multa e juros em caso de atraso no pagamento das 

contribuições; 

 Exclusão da previsão da perda da condição de participante com o atraso de 

pagamento; 

 Inclusão de esclarecimentos sobre a apólice da cobertura de risco do Plano; 

 Inclusão das fontes de custeio das despesas administrativas conforme disposto no 

artigo 4º, inciso VIII da Resolução CGPC nº 08/2004; 

 Alteração da forma de recebimento de renda de percentual de saldo para até 2%, 

exclusão da forma de recebimento por prazo indeterminado com base na 

expectativa de vida, de forma para excluir qualquer componente atuarial do 

cálculo, considerando-se que o Plano é de Contribuição Definida e inclusão de 

previsão de alteração de tipo de renda; 

 Atualização do valor do Benefício Mínimo Mensal para R$ 194,50; 

 Exclusão da previsão da data de recolhimento da Contribuição Eventual, 

considerando sua natureza livre;  



 

 Ajustes redacionais, gramaticais e de numeração. 

 

O Regulamento consolidado com todas as alterações propostas para o Plano 

de Benefícios APCDPREV está disponível em www.apcdprev.org.br na tela 

inicial e no Plano APCDPrev - Documentos.  

 

Caso deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição pela 

nossa Central de Relacionamento 4002-0606 (capitais e regiões metropolitanas) e 

0800 284 0606 (demais regiões). 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 

CIRURGIÕES DENTISTAS - APCDPREV 

http://www.apcdprev.org.br/

