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Artigo 24 - Ressalvadas as disposições em 
contrário neste Regulamento, as contribuições 
e contrapartidas deverão ser pagas à VEXTY 
mensalmente até o 3º (terceiro) dia útil do 
mês subsequente, exceto do 
Autopatrocinado, que deverão ser pagas 
até o último dia útil do mês de 
competência. 

Rever a redação do artigo considerando que não 
deve haver diferenciação de prazos entre os 
participantes ainda que autopatrocinados para 
pagamento das contribuições/contrapartidas. 

Artigo 24 - Ressalvadas as 
disposições em contrário neste 
Regulamento, as contribuições e 
contrapartidas deverão ser pagas à 
VEXTY mensalmente até o 3º 
(terceiro) dia útil do mês 
subsequente. 

Artigo 40 – Para efeito deste Capítulo, devem 
ser observadas as seguintes regras 
excepcionais:  

Rever a redação dos dispositivos pois ainda que 
completados os 70 anos de idade pelo 
participante, desde que o mesmo não esteja em 
gozo de benefício, ele tem o direito de optar pelo 
autopatrocínio. 

Mantido. 

I - Ressalvada a expressa opção do 
Participante Regular em sentido contrário, a 
rescisão do vínculo empregatício que se 
enquadre na situação prevista no artigo 14, § 
1º, deste Regulamento, não será regida por 
este Capítulo. 

Mantido. 

II - Caso a cessação do vínculo empregatício, 
de direção ou de mandato seja realizada após 
o Participante Regular completar 70 (setenta) 
anos de idade, será observado o seguinte: 

Mantido. 

a) não lhe será permitido optar pelos institutos 
do Autopatrocínio ou do Benefício Proporcional 
Diferido; e 

Excluído. 
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b) o Participante assumirá a condição de 
“Participante Aguardando Aposentadoria“ que 
será mantida até a verificação de uma das 
seguintes situações, aquela que ocorrer 
primeiro: 

a) o Participante assumirá a 
condição de “Participante 
Aguardando Aposentadoria“ que 
será mantida até a verificação de 
uma das seguintes situações, aquela 
que ocorrer primeiro: 

i) requerimento dos institutos do Resgate ou 
da Portabilidade; 

i) requerimento dos institutos do 
Autopatrocínio, Resgate ou da 
Portabilidade; 

ii) requerimento da Aposentadoria Normal; ou Mantido. 

(...)  

Artigo 41 - O Participante Regular que 
rescindir seu vínculo empregatício, de direção 
ou de mandato com a Patrocinadora, antes de 
completar 70 (setenta) anos de idade, poderá 
manter sua inscrição neste PLANO na condição 
de Autopatrocinado. 

Artigo 41 - O Participante Regular 
que rescindir seu vínculo 
empregatício, de direção ou de 
mandato com a Patrocinadora, 
poderá manter sua inscrição neste 
PLANO na condição de 
Autopatrocinado. 

Artigo 75 – O disposto no artigo 5º, § 1º, 
deverá ser considerado para fins de concessão 
dos benefícios de Pensão por Morte que 
venham a ser deferidos após a data de 
aprovação da presente alteração regulamentar 
pelo órgão governamental competente, 

Rever a redação da parte final do artigo pois as 
alterações processadas nos regulamentos 
aplicam-se a partir de sua aprovação pelo órgão 
competente, conforme disposto no parágrafo 
único da Lei Complementar nº 109/2001. 

Artigo 75 – O disposto no artigo 5º, 
§ 1º, deverá ser considerado para 
fins de concessão dos benefícios de 
Pensão por Morte que venham a ser 
deferidos após a data de aprovação 
da presente alteração regulamentar 
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incluindo-se aqueles que decorram de 
falecimento de Participante verificado antes da 
referida data. 

pelo órgão governamental 
competente.  

 


