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CONVENIO DE ADESAO AO PLANO DE BENEFICIOS 
REGIUSPREV QUE CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE 
MARINGA, E, DE OUTRO LADO, A REGIUS - SOCIEDADE CIVIL 
DE PREVIDENCIA PRIVADA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado.o MUNICIPIO DE MARINGA, CNPJ/MF sob o n°76.282.656/0001- 
06, pessoa juridica de direito publico interne,inscrigSo estadual isenta, pessoa jurfdica de direito publico, 
neste ato representado pelo seu chefe do executive, PREFEITO 
KOTSIFAS, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da C6dula de Identidade RG n°4.252.822-6 
SSP-PR e CPF n°660.722.809-78, com domicilio NA Avenida Londrina, 1534 - Zona 08, Maring£-PR,CEP 
87.050-730,no uso de suas competSncias, doravante denominado PATROCINADOR.e, de outro 

lado.a REGIUS
complementar, com sede na SGAS 902, Bloco B, Entrada C, Sala 202, Edificio Athenas, 2° andar, Brasilia- 
DF,CEP 70.390-020, CNPJ/MF sob o n°01.225.861/0001-30, neste ato representada na forma de seu 
Estatuto Social pela sua diretora presidente, senhora Nilza Rodrigues de Morais, brasileira, casada, 
banc£ria, portadora da C6dula de Identidade RG n° 614.960 SSP/DF e CPF n° 281.692.551-04, e seu 
Diretor de Beneficios e Administragao, senhor Sandro Soares de Souza, brasileiro, casado, banc£rio, 
portador da carteira de identidade n° 389.523 - MB/DF e CPF 428.717.271-04, doravante denominada 
REGIUS, ou simplesmenteENTIDADE, celebram o presente CONVENIO DE ADESAOou 
simplesmenteCONVENIO,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:

Sr.ULISSES DE JESUS MAIA

Sociedade Civil de Previdencia Privada, entidade fechada de previdencia

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Convenio de Adesao 6 a formalizagao da ades§o do PATROCINADOR ao Plano 
de Beneficios RegiusPrev (Cadastre Nacional de Pianos de Beneficios - CNPB n° 2021.0035-74), 
doravante denominado simplesmente REGIUSPREV ou PLANO, sob a administrag§o da ENTIDADE, na 
forma aqui ajustada.

1.2. O PLANO, que assegura beneficios previdencterios complementares, destina-se aos servidores 
publicos abrangidos pelo regime de previdencia complementar na forma do regulamento prbprio.

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 OBRIGACOES DO PATROCINADOR

2.1. S3o 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 inscrigSo no PLANOaos servidores eleglveis, nos termos do regulamento do 
PLANO, disponibilizando o acesso a cbpia do regulamento do PLANO e material que descreva, em 
linguagem simples e precisa, as suas caracterlsticas;
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c) recepcionar e encaminhar a ENTIDADEas propostas de inscrig§o dos interessados em participar do 
PLANO, bem como os termos de requerimentos e de oppdes previstos no regulamento, na forma 
convencionada entre as partes;

d) fornecer & ENTIDADE, sempre que necess£rio, os dados cadastrais de seus servidores referidos no item 
1.2 deste Convenioe respectivos dependentes, assim como, de imediato, as alteragoes funcionais e de 
remuneragSo que ocorrerem;

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

f) colaborar, quando requerido pela ENTIDADE, com o recadastramento de participante e de beneficterios
do PLANO;

g) descontar da remuneragSo de seus servidores referidos no item 1.2 deste Convenio as contribuigbes por 
eles devidas ao PLANO, bem como, tempestivamente, nos termos regulamentares, recolher essas 
contribuigoes e demais encargos juntamente com as de sua prbpria responsabilidade nos termos do 
regulamento do PLANO e do respective Plano de Custeio;

h) fornecer a ENTIDADE, em tempo hbbil, todas as informagbes e dados necessbrios, que Ihe forem 
requeridos, bem como toda a documentagbo legalmente exigida, dentro das especificagbes 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 decorrbncia de 
nbo observanciadas obrigagbes oriundas da legislagbo, deste Convenio, do estatuto da ENTIDADE,do 
regulamento do PLANO, e do Plano de Custeio;

i) enviar b ENTIDADE arquivos mensais com as informagbes sobre os descontos efetuados, identificando o 
participante e as incidencias da base de cblculo das contribuigoes, por rubrica, allquota aplicada e o valor 
final descontado dos vencimentos ou subsidies, bem como a contrapartida patronal respectiva;

j) indicar os brgaos responsbveis pelo envio das informagbes cadastrais e financeiras dos servidores que se 
vincularemao PLANO;

k) comunicar imediatamente quaisquer alteragoes nos dados acima indicados, de modo a garantir o 
permanente fluxo de comunicagao entre as PARTES.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA ENTIDADE

3.1. Sao obrigagbes da ENTIDADE;

a)atuar como administradora do PLANO no cumprimento de seusdeveres, obrigagbes e responsabilidades 
e no exercicio de seus poderes, direitos e faculdades;
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b) aceitar, nos termos do item 1.2 deste Convenio.a inscrig§o dos servidores elegiveis ao PLANO, bem 
como a indicagao dos respectivos dependentes, assim reconhecidos no regulamento do referido PLANO;

c) receber, do PATROCINADOR, as contribuigoes e demais prestagoes que forem devidas; assim como as 
contribuigbes de seus servidores vertidas ao PLANO, conforme a legislag§o aplic£vel, o estatuto da 
ENTIDADE, o regulamento do PLANO, e o Plano de Custeio;

d) disponibilizar, para cada participanteCertificado de Inscrigao, cbpia do regulamento atualizado e de 
material explicative que descreva, em linguagem simples e precisa, as caracteristicas do PLANO, 
preferencialmente por meio eletronico;

e) estabelecer, juntamente com o PATROCINADOR, urn calend£rio para a transmissSo de informagdes 
entre as PARTES, por meio eletronico, a ser observado para registro de alteragfies cadastrais e financeiras 
de participantes;

f) enviar arquivo mensal para o PATROCINADOR no formate acordadoentre as PARTES, com as 
informagoes que, eventualmente, sejam alteradas pelo servidor diretamente junto 3 ENTIDADE, 
especialmente solicitagoes de cancelamento e alterag§o de aliquota de contribuigao;

g) remeter demonstratives gerenciais peribdicos ao PATROCINADOR, relatives ao desempenho do 
PLANO, especialmente relatdrios mensais de investimentos e os balancetes, bem como as informagoes por 
este solicitadas;

h) dar ciencia, ao PATROCINADOR, dos demais atos que se relacionem com sua condig3o de patrocinador
do PLANO;

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

j) manter a independence patrimonial do PLANO em relag§o aos demais pianos sob a administragao da 
ENTIDADE, bem como em face de seu patrimdnio n§o vinculado e do patrimdnio do PATROCINADOR;

k) aplicar os recursos garantidores das reservas tecnicas do PLANO nos ativos financeiros que estejam em 
acordo com a legislagao em vigor e com a Polltica de Investimentos do PLANO;

I) 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;

m) observar o disposto na Lei Municipal quanto aos limites dos percentuais das contribuigoes mensais 
normais dos PARTICIPANTES e do PATROCINADOR, vedada a cobranga de quaisquer valores dos 
assistidos;
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n) submeter ao PATROCINADOR a proposta do Plano de Custeio com antecedSncia minima de 60 
(sessenta) dias do inlcio de sua vigencia;

o) disponibilizar os canais de atendimento denominados Adesao On-line, Portal do Participante, Aplicativo 
para celular (APP), Customer Relationship Management (CRM), telefone e e-mail,para os participantes do 
PLANO, com divulgapSo no sltio da ENTIDADE; e

p) disponibilizar, em seu sltio, o Manual de Conduta e fztica da ENTIDADE, bem como canal de ouvidoria.

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 obrigagfies:

a) nao divulgar quaisquer informagoes relatives aos respectivos bancos de dados e relatdrios de 
cruzamento de informagoes; e

b) nao utilizar as informagoes constantes nos relatorios gerados para fins n§o aprovados e acordados entre
as PARTES.

4.2. O dever de confidencialidade n3o 6 oponlvel a ordem judicial ou determinagao de autoridade publica 
competente para o acesso &s informagoes.

4.3. O dever de confidencialidade nao se sobrepde 3s 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 ocultag3o de bens, direitos e valores e 
acompanhamento de operagdes 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-£ conforme estabelecido no 
regulamento do PLANO e no seu Plano de Custeio, inclusive a responsabilidade pelo custeio administrative, 
observados os limites legais e regulatdrios apliedveis.

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. O PATROCINADOR do PLANO nao responde pelas obrigagdes assumidas pela ENTIDADEem relagdo 
a qualquer outro piano de beneflcio sob a sua administragdo.
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5.3.1. A ENTIDADEmantera escrituragao pr6pria dos recursos destinados ao PLANO, identificando-os 
separadamente como Ihe determina as regras legais aplic£veis.

CLAUSULA SEXTA - DA RETIRADA DE PATROCINIO

6.1. O PATROCINADOR podera, a qualquer memento e, justificadamente.denunciar, por escrito, o presente 
Convenio, observadas as disposigoesestatuterias, as regras legais aplic£veis e normas do regulamento, 
atendendo ainda ao disposto nos itens 6.2 e 6.3 desta Clausula.

6.2. A manifestagSo do PATROCINADOR, no caso de requerimento de sua retirada do PLANO, ser£ 
encaminhada, nos termos estatuterios, ao Conselho Deliberative da ENTIDADE, assim como ao 6rg§o 
fiscalizador das entidades de previdSncia complementar, para a sua previa aprovagSo.

6.3. O PATROCINADOR retirante observarS o cumprimento da totalidade de seus compromissos legais, 
regulatbrios, estatutarios e regulamentares, com o PLANO, no tocante aos direitos da ENTIDADE e dos 

participantes e assistidos.

6.4 A retirada do PATROCINADOR nao poder£ acarretar quaisquer obrigagoes financeiras para a
ENTIDADE.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES

7.1 O PATROCINADOR fica sujeito as sangbes clveis e administrativas cominadas pela legislagao 
aplicavel, pelo estatuto daENTIDADEe pelo regulamento do PLANO no caso de descumprimento das 
obrigagoes contraldas.

CLAUSULA OITAVA - DO EXERCICIO DOS DIREITOS

8.1 A abstengao, por parte da ENTIDADE, do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades que Ihe 
assistam, em virtude de lei, ato regulatbrio, contrato, regulamento ou deste Convenio,nSo implicara em 
novagao, nem impedira a ENTIDADEde exercer, a qualquer momento, esses direitos e faculdades.

CLAUSULA NONA - DA DURACAO DO CONVENIO

9.1 O presente Convenio vigorara a partir da sua aprovagao pelo 6rgao governamental competente e por 
prazo indeterminado.

CLAUSULA DECIMA - DA SOLUCAO DE QUESTOES

10.1. As questoes referentes ao presente Convenio serao resolvidas com base nas disposigbes legais, 
regulatbrias e regulamentares aplicaveis e submetidas, se necessario, aos brgaos competentes.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da cidade deBrasilia-DF, para qualquer litlgio 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 efic£cia, na presenga das testemunhas abaixo assinadas.

de 2022.Brasllia-DF, de

Pela PREFEITURA DE 
MARINGA:

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito

Pela REGIUS SOCIEDADE 
CIVIL DE PREVIDENCIA 
PRIVADA:

NILZA RODRIGUES DE MORAIS
Diretora-Presidente

SANDRO SOARES DE SOUZA 
Diretor de Beneflcios e Administragao

TESTEMUNHAS:

Assinatura:NOME: CINTHIA SOARES AMBONI 
RG n°: 5.732.852-5 - SSP-PR 
CPF N°: 865.634.839-68 
ENDEREQO: Avenida Parana, 965, Centro - MaringS-PR, CEP 87.013-070

NOME: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI 
RG N°: 41.860-OAB/DF 
CPF N°: 029.317.631-01
ENDEREQO: SGAS 902, Bloco B, Entrada C, Sala 202, Ediflcio Athenas, 2° andar, BrasNia-DF.CEP: 
70.390-020

Assinatura:

ESTA FOLHA DE ASSINATURAS E PARTE INTEGRANTE DO CONVENIO DE ADESAO AO PLANO DE 
BENEFICIOS REGIUSPREV, CNPB n° 2021.0035-74CELEBRADO EM 
OMUNICIPIO DE MARINGA E A REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA.

/ /2022, ENTRE
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