CAFBEP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS
FUNCIONÁRIOS DO BANPARÁ
RETIRADA DE PATROCÍNIO DO PLANO BÁSICO
COMUNICADO AOS ASSISTIDOS DO PLANO

A CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – CAFBEP, na qualidade de administradora e
operadora do Plano Básico (BD), inscrito no CNPB sob o nº 1993.0021-38, vem, por
meio deste, comunicar aos assistidos e ex-participantes com inscrição cancelada com
saldo a receber, o seguinte acerca da RETIRADA DE PATROCÍNIO do Plano Básico.

Em 20 de agosto de 2018, a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, através da Portaria nº 802 publicada no Diário Oficial da
União em 23/08/2018, autorizou o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, retirar
o patrocínio do Plano Básico, que já havia manifestado intenção em processo
protocolado naquela autarquia em 15 de dezembro de 2016.
Nesse sentido, informamos que no período compreendido entres os dias
01/11/2018 e 31/12/2018 estará disponível a Vossas Senhorias o exercício do direito de
opção por uma das alternativas oferecidas para o recebimento da Reserva Matemática
Final Individual relativa ao Plano Básico, quais sejam: 1 – Recebimento/pagamento
único; 2 – Transferência da Reserva Matemática Final Individual para outra entidade ou
seguradora ou; 3 – Combinação das opções “1” e “2”, de acordo com os percentuais
escolhidos, que somados representam 100% do valor devido.
Ressaltamos que para o exercício do direito de opção será encaminhado à
Vossas Senhorias o Termo de Quitação Individual. Caso Vossa Senhoria não receba
o Termo de Opção e Quitação Individual até o dia 01/11/2018, o formulário estará
disponível na CAFBEP, o qual deverá ser preenchido, datado, assinado, com
reconhecimento de firma de assinatura e devolvido na sede da CAFBEP até o dia
31/12/2018, para o recebimento da sua Reserva Matemática Individual Final relativo ao
Plano Básico, no dia 31/01/2019 (Data-Efetiva de retirada).
Qualquer dúvida ou necessidade de mais informações, estaremos à
disposição pelos fones (91) 4009-8355 e 4009-8375, pelos e-mail’s
gerencia@cafbep.com.br / gamorim@cafbep.com.br / presidencia@cafbep.com.br ou na
sede da Entidade no horário de 09h às 17h.
Belém (PA), 06 de setembro de 2018.
A Diretoria
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