1

Nº 190, terça-feira, 3 de outubro de 2017
Rio de Janeiro/RJ
São Carlos/SP
São Paulo/SP
Umuarama/PR
Valinhos/SP

15.426.466.143,96
464.447.826,36
38.513.284.408,08
Faltam Dados
348.618.095,28

1.285.538.845,33
38.703.985,53
3.209.440.367,34
Faltam Dados
29.051.507,94

§ 1º A apuração da RLR dos Municípios se restringe àqueles que não foram relacionados no
Anexo I ou no Anexo II da Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, e que possuem contrato
de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de
24 de agosto de 2001, e/ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.
§ 2º A situação "Faltam Dados" no campo do valor da RLR indica que o ente da Federação não
apresentou a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabelece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 2001,
e/ou da Lei nº 8.727 de 1993, e/ou da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 2º Os valores da RLR calculados em decorrência de concessão de efeito suspensivo em
recurso administrativo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul ou em função de medidas liminares
obtidas pelos Estados a serem utilizados como base de cálculo dos pagamentos efetuados no mês de
outubro de 2017, são:
ESTADOS
BAHIA
GOIÁS
MATO GROSSO DO SUL
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL

R$ 1,00
RLR 12 MESES
RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS)
27.651.102.392,64
2.304.258.532,72
15.175.780.772,40
1.264.648.397,70
7.889.564.453,16
657.463.704,43
33.191.760.182,40
2.765.980.015,20
28.411.776.477,84
2.367.648.039,82

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
INSTRUÇÃO N o- 10, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017
A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC, na
371ª sessão ordinária, realizada em de 18 de setembro de 2017, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei Complementar
nº 109, de 29 de maio de 2001, o art. 2º da Lei nº 12.154, de 23 de
dezembro de 2009, e o art. 10 do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20
de fevereiro de 2017, resolve:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar EFPC, no cumprimento das obrigações junto à Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - Previc, para fins de supervisão, deverão observar os prazos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. As EFPC devem observar as condições e a
forma de cumprimento das obrigações nas respectivas normas específicas.
Capítulo II
DAS OBRIGAÇÕES
Seção I
Atuariais
Art. 2º As obrigações das EFPC relativas ao envio de documentos e informações atuariais à Previc devem ser cumpridas nos
seguintes prazos:
I - demonstrações atuariais, relativas ao encerramento de
exercício: até 31 de março do exercício subsequente ao exercício de
referência;
II - demonstrações atuariais por motivo relevante: até noventa dias após a conclusão do fato que motivou a nova avaliação
atuarial;
III - fluxos de contribuições, de pagamento de benefícios
utilizados para definição da duração do passivo, assim como dos
títulos públicos federais atrelados a índices de preços utilizados para
o cálculo do ajuste de precificação:
a) até 31 de março do exercício subsequente ao exercício de
referência da avaliação atuarial de encerramento de exercício, relativos ao encerramento de exercício; e
b) até noventa dias após a conclusão do fato que motivou a
nova avaliação atuarial, por fato relevante que enseje a elaboração de
nova avaliação atuarial.
Seção II
Contábeis
Art. 3º As obrigações das EFPC relativas ao envio de documentos e informações contábeis à Previc devem ser cumpridas nos
seguintes prazos:
I - demonstrações contábeis, pareceres e manifestação do
Conselho Deliberativo, relativos ao encerramento do exercício: até 31
de março do exercício subsequente; e
II - balancetes mensais de plano de benefícios, de plano de
gestão administrativa e o balancete consolidado: até o último dia do
mês subsequente ao mês de referência.
Parágrafo único. Os balancetes de que tratam o inciso II,
referentes ao mês de dezembro, devem ser enviados até o último dia
do mês de fevereiro do exercício subsequente.
Seção III
De Investimentos
Art. 4º As obrigações das EFPC relativas ao envio de documentos e informações de investimentos à Previc devem ser cumpridas nos seguintes prazos:
I - informações sobre os fundos de investimento e fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento dos quais a EFPC
seja cotista, direta ou indiretamente:
a) até vinte dias a contar da data da aquisição do primeiro lote
de cotas de fundo de investimento ou de fundo de investimento em cotas
de fundos de investimento, para a inclusão das informações relacionadas
no § 1º do art. 2º da Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010, ou das
alterações relativas aos incisos IV, V e VI do referido parágrafo;
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Art. 3º A RLR é calculada a partir da receita realizada nos doze meses anteriores ao mês
imediatamente anterior àquele que se está apurando. A RLR MÉDIA MENSAL corresponde à média
aritmética simples dos doze meses usados no cálculo.
Art. 4º Fica mantido o cálculo com as deduções do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no
âmbito da Ação Cautelar nº 231, apensada à Ação Cível Originária nº 720, para a apuração da RLR do
Estado do Rio de Janeiro até a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de esclarecimentos
formulado por intermédio das Petições nº 53.262/2012 e nº 3.959/2014 da Advocacia-Geral da União.
Art. 5º Fica mantido o cálculo com as deduções dos royalties e participações especiais aportados
ao Rioprevidência no âmbito da Ação Cautelar nº 4.087, para a apuração da RLR do Estado do Rio de
Janeiro até a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pedidos da Advocacia-Geral da União de
contestação aos termos e pretensões da petição inicial e de impugnação do valor da causa (Petições nº
6.376/2016 e nº 6.379/2016.
Art. 6º Fica mantido o cálculo sem os recursos de Depósitos Judiciais aportados ao Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul para a apuração da RLR do referido Estado até a apreciação do Recurso
Administrativo interposto pelo Estado (Processo 17944.000880/2016-32).
Art. 7º Fica mantido o cálculo das deduções do Fundo de Proteção e Amparo Social do Estado
do Rio Grande do Sul - AMPARA/RS no âmbito da Ação Cível Originária (ACO) no 2.922, para a
apuração da RLR do Estado do Rio Grande do Sul até a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, das
Petições nº 71.158/2016 e nº 71.160/2016 da Advocacia-Geral da União.
Art. 8º Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de outubro de 2017.
PRICILLA MARIA SANTANA

b) até vinte dias a contar da data do resgate total de cotas de
fundo de investimento ou de fundo de investimento em cotas de
fundos de investimento, para o envio da informação mencionada no §
4º do art. 2º da instrução de que trata a alínea anterior;
c) até vinte dias a contar da data da inclusão ou alteração dos
dados de fundo de investimento ou de fundo de investimento em
cotas de fundos de investimento, para a correção de informações
preenchidas indevidamente.
II - informações sobre imóveis:
a) até vinte dias, a contar da data da aquisição, no caso de
inclusão de imóvel na carteira; e
b) até sessenta dias, a contar da data do envio da última
informação relativa ao imóvel no demonstrativo de investimento, no
caso de exclusão ou alteração de imóvel na carteira.
III - informações sobre participações diretas em Sociedade
de Propósito Específico - SPE:
a) até vinte dias, a contar do início da participação, no caso
de inclusão da participação em SPE; e
b) até sessenta dias, a contar da data do envio da última
informação relativa à SPE no demonstrativo de investimento, no caso
de exclusão ou alteração de participação em SPE.
IV - informações da política de investimentos de cada plano
de benefícios: até 1º de março do exercício de referência;
V - Demonstrativo de Investimentos - DI: até o décimo
quinto dia subsequente ao prazo final de encaminhamento do balancete mensal, de que trata o inciso II do art. 3º;
VI - Divergência Não Planejada - DNP: até 30 de setembro,
para o primeiro semestre do exercício, e até 31 de março do exercício
subsequente, para o segundo semestre do exercício de referência; e
VII - extrato de movimentação mensal das operações com
títulos públicos federais e Extrato de posição de custódia dos títulos
públicos federais do último dia útil dos meses de junho e dezembro
de cada ano: até o último dia do mês subsequente ao de referência
dos extratos.
Parágrafo único. As revisões da Política de Investimentos, de
que trata o inciso III deste artigo, devem ser encaminhadas em até
trinta dias contados da data da respectiva aprovação pelo Conselho
Deliberativo.
Seção IV
De Fiscalização
Art. 5º As obrigações das EFPC relativas ao envio de documentos e informações de fiscalização à Previc, bem como ao recolhimento da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar - TAFIC, deverão ser cumpridas nos seguintes prazos:
I - comunicação, pelo Conselho Deliberativo, de inadimplência de patrocinador: até noventa dias contados da data de vencimento do pagamento;
II - Relatório Mensal de Informações do administrador especial, interventor ou liquidante: até o último dia do mês subsequente
ao que se refere;
III - comunicação à Previc da não ocorrência de propostas,
transações ou operações passíveis de comunicação ao Conselho de
Controle das Atividades Financeiras - COAF, para os fins do disposto
no art. 11, inciso III, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998:
anualmente, até o dia 15 de janeiro subsequente ao ano findo; e
IV - recolhimento da Taxa de Fiscalização e Controle da
Previdência Complementar - TAFIC: quadrimestralmente, até o dia 10
dos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano.
Seção V
De Governança e Dados Estatísticos
Art. 6º As obrigações das EFPC relativas ao envio ou atualização de informações de governança e dados estatísticos à Previc,
devem ser cumpridas nos seguintes prazos:
I - atualização, no Portal de Sistemas da Previc, das informações cadastrais de novos dirigentes: até cinco dias úteis após a
data da posse;
II - Termo de Responsabilidade: no prazo de quinze dias,
contados da data da posse do novo membro da diretoria-executiva
que substituiu o membro que havia assinado o termo anterior; e
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III - dados estatísticos de população e de benefícios: até o
último dia do mês de agosto, relativamente ao primeiro semestre do
exercício, e até o último dia do mês de fevereiro, relativo ao segundo
semestre do exercício anterior.
Parágrafo único. A obrigação de que trata o inciso I deste
artigo somente se aplica em relação aos membros do conselho deliberativo e do conselho fiscal das EFPC não classificadas como
Entidade Sistemicamente Importante (ESI).
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º O disposto nesta instrução não exime a EFPC do
encaminhamento ou disponibilização de outros documentos ou informações exigidos por lei ou solicitados pela Previc, sem prejuízo do
cumprimento dos prazos de outras obrigações não mencionadas expressamente nesta instrução.
Art. 8º Ficam revogados o inciso III do art. 3º da Instrução
Previc nº 2, de 18 de maio de 2010 e o art. 7º da Instrução Previc nº
12, de 13 de outubro de 2014.
Art. 9º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Diretor-Superintendente
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
DE SEGUROS PRIVADOS
PORTARIA Nº 587, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017
O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de maio
de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36 do
Decreto-Lei n 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do
processo Susep 15414.620041/2017-89, resolve:
Art. 1º Aprovar a eleição de administrador de RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ n. 01.582.075/000190, com sede na cidade de Porto Alegre - RS, conforme deliberado na
assembleia geral extraordinária realizada em 25 de julho de 2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA
PORTARIA Nº 588, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017
O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência subdelegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de maio
de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36 do
Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do
processo Susep 15414.618035/2017-61, resolve:
Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos
acionistas de UNIMED SEGURADORA S.A., CNPJ n.
92.863.505/0001-06, com sede na cidade de São Paulo - SP, na
assembleia geral extraordinária realizada em 21 de junho de 2017:
I - Eleição de administradores; e
II - Reforma e consolidação do estatuto social.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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