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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

 

CONVÊNIO DE ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS CD-05,
CNPB 2017.0001.83, QUE ENTRE SI CELEBRAM CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF  E
REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento par�cular e na melhor forma de direito, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF, doravante denominada CONTRATANTE, com sede no SIA Sul - Quadra 10/05,
CNPJ/MF nº 00.314.310/0001-80, representada neste ato pelo seu Presidente em exercício Sr. DENNYEL DANTAS DE
MORAIS, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, RG n. 2.511757-33 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 020.200.741-33
de ora em diante denominado PATROCINADOR(A) e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, en�dade
fechada de previdência complementar, com sede em Brasília, Distrito Federal, localizada na SGAS Quadra 902, Conjunto
“B”, Entrada “C”, 2º Andar, Edi�cio Athenas, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.225.861/0001-30, neste ato representada, na forma de seu estatuto, por sua Diretora- Presidente, NILZA RODRIGUES
DE MORAIS, brasileira, casada, bancária, portadora da Carteira de Iden�dade n.º 614.960 SSP/DF, e por seu Diretor de
Bene�cios e Administração, SANDRO SOARES DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de iden�dade
número 389.523-MB/DF, inscrito no CPF sob o número 428.717.271-04, ambos residentes e domiciliados em Brasília,
Distrito Federal, doravante denominada REGIUS, com fiel observância das disposições con�das nas Leis Complementares
nº.s 108 e 109, ambas de 29.05.2001, no Decreto nº. 4.942, de 30.12.2003 e na Resolução nº. 08, de 19.02.2004, do
Conselho de Gestão da Previdência Complementar, celebram o CONVÊNIO DE ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS CD –
05, o que fazem mediante as condições constantes que a seguir convencionam e mutuamente se outorgam:

 

DO OBJETO :       

 

Art. 1º. Este convênio tem por objeto a adesão do PATROCINADOR(A) ao Plano de Bene�cios CD-05,
modalidade contribuição definida – CD, a ser administrado pela REGIUS, para oferecimento aos empregados do
PATROCINADOR(A).

Art. 2º. O PATROCINADOR(A), neste ato, ra�fica a qualidade de Patrocinador, pelo que declara ter pleno
conhecimento e estar de acordo com o Regulamento do citado Plano, bem como com o Estatuto da REGIUS.

 

 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:    

 

Art. 3º. Cons�tuem obrigações do PATROCINADOR(A):

- Observar e cumprir, rigorosamente, as normas estabelecidas no Regulamento do Plano de Bene�cios, bem
como no Estatuto da REGIUS, assumindo os deveres e responsabilidades que lhe são atribuídos por aqueles instrumentos
e atendendo às necessidades da REGIUS indispensáveis à sua operação.

- Descontar, mensalmente, dos salários de contribuição dos Par�cipantes do Plano de Bene�cios, as
contribuições devidas por estes, conforme percentuais fixados atuarialmente no Plano de Custeio Anual,
responsabilizando-se pelos danos causados caso ocorra o não cumprimento desta obrigação.

- Manifestar-se sobre as hipóteses econômicas e financeiras que guardem relação com suas atribuições,
bem como o limite máximo do percentual de contribuição previdenciária patronal, mediante declaração fundamentada, a
ser man�da nos arquivos da REGIUS;

- Recolher à REGIUS, o valor das contribuições de sua responsabilidade, calculadas atuarialmente no Plano
de Custeio Anual, conforme Demonstra�vo Atuarial do Plano de Bene�cios, de modo a garan�r a subsistência deste,
repassando as contribuições efetuadas
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pelos Par�cipantes,  bem     como   o          valor    correspondente           à          taxa     de        administração,
responsabilizando-se pelos danos ocasionados em razão do descumprimento desta obrigação.

- Remeter à REGIUS, até o 5o dia ú�l após o pagamento dos salários, por meio magné�co ou correio
eletrônico, ou conforme layout definido pela REGIUS, o seguinte:

– Relação das contribuições dos Par�cipantes contendo:

Nome completo;

Número da matrícula, registro ou prontuário;

Salário de contribuição, como definido no Regulamento do Plano de Bene�cios;

Valor da contribuição do Par�cipante;

Relação dos par�cipantes que �veram alteração de cargo na tabela de ocupação.

– Relação dos empregados que tenham cessado o vínculo emprega�cio contendo:

Nome completo;

Número da matrícula, registro ou prontuário;

Estabelecimento/Centro de Custo;

– Outros documentos ou informações que lhe sejam solicitados por escrito.

- Remeter à REGIUS, sempre que solicitado, para efeito de análise e acompanhamento, balancetes ou outras
informações que a REGIUS julgar necessário.

- Processar a atualização dos dados cadastrais de seus empregados Par�cipantes, através de relatório
específico, sempre que solicitado pela REGIUS, em padrão especificado por esta;

– Manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca de proposta de u�lização do Fundo de Reversão subme�da
pela REGIUS;

– Manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca de proposta de Plano de Custeio, subme�da pela REGIUS,
antes da remessa à aprovação de seu Conselho Delibera�vo.

Art. 4º. Cons�tuem obrigações da REGIUS:

- Aceitar a inscrição de empregados do PATROCINADOR(A) como Par�cipantes do Plano de Bene�cios,
observada a vedação de inscrição quando o empregado já esteja inscrito em plano de bene�cios administrado pela
REGIUS, em decorrência do mesmo vínculo trabalhista ou estatutário com o PATROCINADOR(A).

- Implantar e manter a atualização dos dados cadastrais dos Par�cipantes.

- Executar os registros contábeis das contribuições previdenciárias, remetendo demonstra�vos mensais ao
PATROCINADOR(A).

- Executar os demais procedimentos administra�vos previstos no Estatuto, no Regulamento do Plano de
Bene�cios e demais atos norma�vos.

- Cumprir com as obrigações fiscais e legais per�nentes a uma en�dade fechada de previdência
complementar.

- Remeter ao atuário os dados indispensáveis às avaliações.

- Conceder os bene�cios previstos no Regulamento do referido Plano, desde que obedecidos os requisitos
de elegibilidade nele previstos.

– Remeter proposta de u�lização do Fundo de Reversão do Plano de Bene�cios ao

PATROCINADOR(A), fundamentado em parecer técnico atuarial;

– Remeter, antes da remessa à aprovação de seu Conselho Delibera�vo, proposta do Plano de Custeio do
Plano de Bene�cios ao PATROCINADOR(A), fundamentado em parecer técnico atuarial.

 

DAS      CONDIÇÕES      DE      RETIRADA     DO      PATROCINADOR(A)     COMO PATROCINADOR DO PLANO
DE BENEFÍCIOS:

 

Art. 5º. É facultada a re�rada do PATROCINADOR(A) do Plano de Bene�cios CD-05, desde que respeitadas
as condições estabelecidas no estatuto da REGIUS e no respec�vo regulamento, observada a legislação per�nente em
vigor.
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DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE O PATROCINADOR(A) E AS DEMAIS PATROCINADORAS
VINCULADAS AO PLANO DE BENEFÍCIOS

Art. 6º. Fica expressamente estabelecida a inexistência de solidariedade entre o PATROCINADOR(A) e as
demais Patrocinadoras, em relação ao Plano de Bene�cios CD- 05, com o obje�vo de assegurar a subsistência do Plano de
Bene�cios administrado pela REGIUS.

Parágrafo Único. O PATROCINADOR(A) não responderá pelas obrigações assumidas pela REGIUS
per�nentes ao Plano de Bene�cios, que contrariem o seu Estatuto, o Regulamento do Plano de Bene�cios, a legislação e
norma�vos de regência, ou que não estejam afetas exclusivamente ao atendimento de seus obje�vos.

 

DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DA FONTE DE CUSTEIO:

 

Art. 7º. As contribuições des�nadas à cobertura das despesas administra�vas referentes ao Plano de
Bene�cios, observarão as condições e os critérios estabelecidos no seu Regulamento, na Nota Técnica Atuarial, nas
Avaliações Atuariais e no Plano de Custeio, sujeitando-se sua revisão à observância desses documentos e das disposições
legais per�nentes à matéria.

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

 

Art. 8º. O não pagamento das contribuições e da taxa de administração no prazo previsto neste Convênio
acarretará a incidência dos encargos prefixados no Regulamento do Plano de Bene�cios e demais cominações legais.

Art. 9º. Sem prejuízo deste Convênio de Adesão, a REGIUS poderá admi�r novas Patrocinadoras, que
poderão aderir a outros planos de bene�cios dis�ntos.

Art. 10. O custeio do Plano de Bene�cios é independente do custeio dos demais Planos de Bene�cios já
existentes e administrados pela REGIUS, bem como será em relação a Planos de Bene�cios individualizados que venham a
ser ins�tuídos para novas Patrocinadoras.

Art. 11. Os administradores do PATROCINADOR(A) serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos
causados REGIUS e, consequentemente, ao Plano de Bene�cios, por ação ou omissão, especialmente pela falta de aporte
das contribuições a que estavam obrigados.

Art. 12. O PATROCINADOR(A) é responsável pela supervisão, controle e fiscalização sistemá�ca das
a�vidades da REGIUS.

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

 

Art. 13. O presente Convênio de Adesão vigerá por prazo indeterminado, a par�r da data de sua aprovação
pela autoridade governamental competente, podendo ser revisto a qualquer tempo, por acordo entre as partes,
observando-se, sempre, as disposições previstas no Estatuto

da REGIUS, no Regulamento do Plano de Bene�cios, na legislação e demais norma�vos de regência.

 DO FORO 

Art. 14. As partes elegem o foro da de Brasília – Distrito Federal, para dirimir toda e qualquer dúvida
oriunda do presente Convênio de Adesão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na
presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assis�ram e conhecimento �veram, para que produza os devidos e legais
efeitos.

 

 

Brasília/DF, 20 de Julho de 2022.
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Pela REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA: Pelo PATROCINADOR(A): Testemunhas:Pela REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA: Pelo PATROCINADOR(A): Testemunhas:

 

 

NILZA RODRIGUES DE MORAIS

Diretora-Presidente

 

 

SANDRO SOARES DE SOUZA

Diretor de Bene�cios e Administração

 

 

 

DENNYEL DANTAS DE
MORAIS

Presidente em exercício

 

 

ROSA CARLA MONTEIRO DE OLIVEIRA

- Matr. 1170

 

ANDREIA ALVES GUIMARAES

-  Matr. 1196

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DENNYEL DANTAS DE MORAIS - Matr.0001053-7,
Presidente das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, em exercício, em
20/07/2022, às 20:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO SOARES DE SOUZA, Usuário Externo, em
22/07/2022, às 15:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NILZA RODRIGUES DE MORAIS, Usuário Externo, em
22/07/2022, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ALVES GUIMARAES - Matr.0000119-6,
Testemunha, em 25/07/2022, às 10:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSA CARLA MONTEIRO DE OLIVEIRA -
Matr.0000117-0, Testemunha, em 25/07/2022, às 11:26, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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