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CONVENIO DE ADESAO

CONVENIO DE ADESAO QUE CELEBRAM, DE UM LADO, 0 MUNICIPIO DE MARINGA, NO 
ESTADO DO PARANA, E, DE OUTRO LADO, A FUNDAQAO SANEPAR DE PREVIDENCIA E 
ASSISTENCIA SOCIAL - FUSAN, NA FORMA ABAIXO:

Das PARTES:
De um lado, o MUNICIPIO DE MARINGA/PR, CNPJ/MF sob o n°76.282.656/0001-06, inscrigao 

estadual isenta, pessoa jundica de direito publico interno, neste ato representado pelo Prefeito 

do Municipio, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, brasileiro, casado, advogado, portador 

da Cedula de Identidade RG n° <xxxx> e CPF n° <xxx.xxx.xxx-xx>, com domicilio na Av. XV de 

Novembro, 701, Centro, Maringa/PR, CEP 87.013-230, no uso de suas competencias, doravante 

denominado PATROCINADOR,

e, de outro lado

FUNDAQAO SANEPAR DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUSAN, entidade 

fechada de previdencia complementar, com sede na Rua Ebano Pereira, 309, Curitiba- 

PR,CEP 80.410-240, CNPJ/MF sob o n°75.992.438/0001-00, neste ato representada na forma 

de seu Estatuto Social pelo Sra. CLAUDIA TRINDADE, brasileira, divorciada, engenheira, 

portadora da Cedula de Identidade RG n° 1.676.309-8/Pr e CPF n° 514.427.019-00 e MARCOS 

CESAR TODESCHI, brasileiro, casado, economista, portador da Cedula de Identidade RG 

n° 4.268.631-0 e CPF n° 735.506.209-34, doravante denominada FUSAN, ou 

simplesmente ENTIDADE,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Convenio de Adesao ou simplesmente 
Convenio ao Plano VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS, CNPB n° 2021.0022-92, com respaldo 
no art. 13 da Lei Complementar Federal n° 109, de 29 de maio de 2001, que se regera pelas 
seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Convenio de Adesao e a formalizagao da adesao do 

PATROCINADOR ao PLANO, sob a administragao da ENTIDADE, na forma aqui ajustada.
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1.2. 0 PLANO, que assegura beneficios previdenciarios complementares, destina-se aos 

servidores publicos abrangidos pelo regime de previdencia complementar na forma do 

regulamento proprio.

1.2.1. As partes declaram conhecer e se comprometem a respeitar todos os termos e condigoes 

constantes do estatuto da entidade e no regulamento do PLANO e demais documentos a este 

vinculados.

CLAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAQOES DO PATROCINADOR

2.1. Sao obrigagoes do PATROCINADOR:

a) cumprir e fazer cumprir, fielmente, as disposigoes legais, estatutarias da ENTIDADE, do 

regulamento do PLANO, e demais documentos a este vinculados;

b) divulgar e oferecer a inscrigao no PLANOaos servidores elegiveis, nos termos do regulamento 

do PLANO, disponibilizando o acesso a copia do regulamento do PLANO e material que 

descreva, em linguagem simples e precisa, as suas caracteristicas;

c) recepcionar e encaminhar a ENTIDADEas propostas de inscrigao dos interessados em 

participar do PLANO, bem como os termos de requerimentos e de opgbes previstos no 

regulamento, na forma convencionada entre as partes;

d) fornecer a ENTIDADE, sempre que necessario, os dados cadastrais de seus servidores 

referidos no item 1.2 deste Convenioe respectivos dependentes, assim como, de imediato, as 

alteragoes funcionais e de remuneragao que ocorrerem;

e) comunicar a ENTIDADEa perda da condigao de servidor, se participante do PLANO;

f) colaborar, quando requerido pela ENTIDADE, com o recadastramento de participante e de 

beneficiarios do PLANO;

g) descontar da remuneragao de seus servidores referidos no item 1.2 deste Convenio as 

contribuigoes por eles devidas ao PLANO, bem como, tempestivamente, nos termos 

regulamentares, recolher essas contribuigoes e demais encargos juntamente com as de sua 

propria responsabilidade nos termos do regulamento do PLANO e do respective Plano de 

Custeio;

h) fornecer a ENTIDADE, em tempo habil, todas as informagoes e dados necessaries, que Ihe 

forem requeridos, bem como toda a documentagao legalmente exigida, dentro das 

especificagoes que entre si venham a ajustar ou da forma exigida pelas autoridades 

competentes, responsabilizando-se pelos encargos, inclusive pelo pagamento de multas, que 

sejam imputadas pela ENTIDADEem decorrencia de nao observanciadas obrigagoes oriundas
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da legislagao, deste Convenio, do estatuto da ENTIDADE.do regulamento do PLANO, e do 

Plano de Custeio;

i) enviar a ENTIDADE arquivos mensais com as informagdes sobre os descontos efetuados, 

identificando o participante e as incidencias da base de calculo das contribuigdes, por rubrica, 

allquota aplicada e o valor final descontado dos vencimentos ou subsidies, bem como a 

contrapartida patronal respectiva;

j) indicar os orgaos responsaveis pelo envio das informagdes cadastrais e financeiras dos 

servidores que se vincularemao PLANO;

k) comunicar imediatamente quaisquer alteragdes nos dados acima indicados, de modo a 

garantir o permanente fluxo de comunicagao entre as PARTES.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DA ENTIDADE

3.1. Sao obrigagdes da ENTIDADE:

a) atuar como administradora do PLANO no cumprimento de seusdeveres, obrigagdes e 

responsabilidades e no exercicio de seus poderes, direitos e faculdades;

b) aceitar, nos termos do item 1.2 deste Convenio.a inscrigao dos servidores elegiveis ao 

PLANO, bem como a indicagao dos respectivos dependentes, assim reconhecidos no 

regulamento do referido PLANO;

c) receber, do PATROCINADOR, as contribuigdes e demais prestagdes que forem devidas; 

assim como as contribuigdes de seus servidores vertidas ao PLANO, conforme a legislagao 

aplicavel, o estatuto da ENTIDADE, o regulamento do PLANO, e o Plano de Custeio;

d) disponibilizar, para cada participanteCertificado de Inscrigao, cdpia do regulamento atualizado 

e de material explicative que descreva, em linguagem simples e precisa, as caracteristicas do 

PLANO, preferencialmente por meio eletrdnico;

e) estabelecer, juntamente com o PATROCINADOR, urn calendario para a transmissao de 

informagdes entre as PARTES, por meio eletrdnico, a ser observado para registro de alteragdes 

cadastrais e financeiras de participantes;

f) enviar arquivo mensal para o PATROCINADOR no formato acordadoentre as PARTES, com 

as informagdes que, eventualmente, sejam alteradas pelo servidor diretamente junto a 

ENTIDADE, especialmente solicitagdes de cancelamento e alteragao de aliquota de 

contribuigao;

g) remeter demonstratives gerenciais periodicos ao PATROCINADOR, relatives ao desempenho 

do PLANO, especialmente relatdrios mensais de investimentos e os balancetes, bem como as 

informagdes por este solicitadas;
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h) dar ciencia, ao PATROCINADOR, dos demais atos que se relacionem com sua condiqao de 

patrocinador do PLANO;
i) denunciar o presente Convenio em caso de inadimplemento contratual;

j) manter a independencia patrimonial do PLANO em relagao aos demais pianos sob a 

administragao da ENTIDADE, bem como em face de seu patrimonio nao vinculado e do 

patrimonio do PATROCINADOR;
k) aplicar os recursos garantidores das reservas tecnicas do PLANO nos ativos fmanceiros que 

estejam em acordo com a legislagao em vigor e com a Polltica de Investimentos do PLANO; e
l) autorizar, a qualquer momento, a realizagao de auditorias diretas ou por empresa 

especializada e credenciada pelo PATROCINADOR, com pelo menos 60 (sessenta) dias de 

antecedencia.

CLAUSULA QUARTA ■ DA CONFIDENCIALIDADE
4.1. As PARTES convenentes se comprometem a garantir o tratamento confidencial das 

informagoes levantadas ou fornecidas pelas mesmas, assumindo as seguintes obrigagoes:

a) nao divulgar quaisquer informagoes relatives aos respectivos bancos de dados e relatorios de 

cruzamento de informagoes; e

b) nao utilizar as informagoes constantes nos relatorios gerados para fins nao aprovados e 

acordados entre as PARTES.
4.2.0 dever de confidencialidade nao e oponivel a ordem judicial ou determinagao de autoridade 

publica competente para o acesso as informagoes.

4.3. 0 dever de confidencialidade nao se sobrepde as informagoes que devem ser oferecidas 

pela ENTIDADEem razao do disposto na Lei Federal n° 9.613, de 03de margo de 1998, no 

Decreto Federal n° 5.640, de 26 de dezembro de 2005 e no Decreto Federal n° 5.687, de 31 de 

Janeiro de 2006, nos estritos limites ali definidos, na prevengao dos crimes de “lavagem” ou 

ocultagao de bens, direitos e valores e acompanhamento de operagoes com pessoas 

politicamente expostas.

CLAUSULA QUINTA • DO CUSTEIO DO PLANO E DA SOLIDARIEDADE
5.1. A responsabilidade do PATROCINADOR no custeio do PLANO, dar-se-a conforme 

estabelecido no regulamento do PLANO e no seu Plano de Custeio, inclusive a responsabilidade 

pelo custeio administrative, observados os limites legais e regulatorios aplicaveis.
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5.2. Nao havera solidariedade obrigacional entre o PATROCINADOR e quaisquer outros 

patrocinadores do PLANO; e, de igual modo.com a entidade, enquanto administradora do

PLANO.

5.3. 0 PATROCINADOR do PLANO nao responde pelas obrigaqdes assumidas pela 

ENTIDADEem relagao a qualquer outro piano de beneflcio sob a sua administragao.

5.3.1. A ENTIDADEmantera escrituragao propria dos recursos destinados ao PLANO, 
identificando-os separadamente como Ihe determina as regras legais aplicaveis.

CLAUSULA SEXTA ■ DA RETIRADA DE PATROCINIO

6.1. 0 PATROCINADOR podera, a qualquer memento e, justificadamente.denunciar, por escrito, 

o presente Convenio, observadas as disposigdesestatutarias, as regras legais aplicaveis e 

normas do regulamento, atendendo ainda ao disposto nos itens 6.2 e 6.3 desta Clausula.

6.2. A manifestagao do PATROCINADOR, no caso de requerimento de sua retirada do PLANO, 
sera encaminhada, nos termos estatutarios, ao Conselho Deliberative da ENTIDADE, assim 

como ao orgao fiscalizador das entidades de previdencia complementar, para a sua previa 

aprovagao.

6.3. 0 PATROCINADOR retirante observara o cumprimento da totalidade de seus 

compromissos legais, regulatorios, estatutarios e regulamentares, com o PLANO, no tocante aos 

direitos da ENTIDADE e dos participantes e assistidos.

6.4 A retirada do PATROCINADOR nao podera acarretar quaisquer obrigagdes financeiras para

a ENTIDADE.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANgOES

7.1 0 PATROCINADOR fica sujeito as sangoes clveis e administrativas cominadas pela 

legislagao aplicavel, pelo estatuto daENTIDADEe pelo regulamento do PLANO no caso de 

descumprimento das obrigagdes contraidas.

CLAUSULA OITAVA - DO EXERCICIO DOS DIREITOS

8.1 A abstengao, por parte da ENTIDADE, do exerclcio de quaisquer direitos ou faculdades que 

Ihe assistam, em virtude de lei, ato regulatorio, contrato, regulamento ou deste Convenio,nao 

implicara em novagao, nem impedira a ENTIDADEde exercer, a qualquer momento, esses 

direitos e faculdades.

CLAUSULA NONA - DA DURAQAO DO CONVENIO
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9.1 0 presente instrumento vigera por prazo indeterminado e teve a sua expressa autorizagao a 

partir da emissao do protocolo de sistema informatizado, com aplicagao imediata, podendo ser 

revisto a qualquer tempo por acordo entre as partes, desde que obedecidas as disposigdes do 

estatuto e do regulamento, nos termos da legislagao em vigor.

CLAUSULA DECIMA - DA SOLUgAO DE QUESTOES
10.1. As questdes referentes ao presente Convenio serao resolvidas com base nas disposigdes 

legais, regulatorias e regulamentares aplicaveis e submetidas, se necessario, aos orgaos 

competentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Pica eleito o Foro da cidade deMaringa/PR, para qualquer litigio oriundo do presente 

Convenio, renunciando, as PARTES, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas as PARTES, seus representantes firmam o presente 

instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, forma e eficacia, na presenga das testemunhas 

abaixo assinadas.

Maringa/PR, XX de fevereiro de 2022.

MUNICIPIO DE MARINGA

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 
Cargo: Chefe do Poder Executive 

Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 

Profissao: Advogado? 
Identidade: xxxxxxxx 

CPF: xxxxxxxxx

FUNDAQAO SANEPAR DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUSAN

MARCOS CESAR TODESCHI 
Cargo: DiretordeSeguridade 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
Profissao: Economista

clAudia trindade
Cargo: Diretora-Presidente 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Divorciada 
Profissao:Engenheira
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Identidade: 4.268.631-0/PR 
CPF: 735.506.209-34

Identidade: 1.676.309-8/PR 
CPF: 514.427.019-00

TESTEMUNHAS

Luis Marcelo Charello
Cargo: Gerente de Beneficios Previdenciarios
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissao: Administrador
Identidade: 5.255.234-6/PR
CPF: 800.410.869-53

xxxxxxxx
Cargo: xxxxxxxxxxxxx
Nacionalidade: xxxxxxxx 
Estado Civil: xxxxxxxxxx
Profissao: xxxxxx 
Identidade: xxxxxxxxxx 
CPF: xxxxxxxxxxxxx


