ELEIÇÕES 2019
O QUE FAZEM E COMO SÃO FORMADOS OS CONSELHOS?

CONSELHO DELIBERATIVO:

É responsável pela avaliação e aprovação das grandes
estratégias como a Política de Investimentos, o orçamento da
entidade, seu planejamento, alterações regulamentares ou de
Estatuto, entre outros. Este Conselho é composto por 5 membros (sendo
3 indicados pela patrocinadora e 2 eleitos).

CONSELHO FISCAL:

Responde pela análise e aprovação das contas da entidade,
descritas no balanço patrimonial, e pelo acompanhamento da
realização orçamentária e dos indicadores de gestão, entre outros.
Este Conselho é composto por 3 membros (sendo 2 indicados pela
patrocinadora e 1 eleito).

QUAL O PAPEL DE UM CONSELHEIRO?

Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal têm papel estratégico na gestão da Visão Prev. A
atuação dos conselheiros exige grande responsabilidade e comprometimento, pois suas ações e
decisões são essenciais para assegurar a continuidade, a qualidade e a transparência que
determinam a perenidade e a solidez de nossa Entidade.
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- Ser participante da Visão Prev (exceto colaboradores da entidade);
- Possuir nível superior completo;
- Não ter nenhuma pendência em relação às obrigações com a Entidade;
- Não ter sofrido condenação criminal ou penalidade administrativa;
- Possuir experiência comprovada na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscal,
atuarial ou de auditoria;
- Não estar em período de afastamento superior a seis meses, seja por licença médica ou não
remunerada;
- Não estar exercendo cargo ou função de diretor estatutário ou conselheiro nas patrocinadoras;
- Não possuir relação de parentesco com os membros da Comissão Eleitoral.

QUANTOS MEMBROS SERÃO
ELEITOS EM CADA CONSELHO?

Nas eleições, deverão ser escolhidos dois membros titulares e respectivos suplentes para o
Conselho Deliberativo e um membro titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal.
As chapas
As candidaturas não serão mais individuais. Os candidatos deverão formar chapas compostas por
um titular e seu respectivo suplente.
Serão eleitas duas chapas para o Conselho Deliberativo (portanto, duas vagas para titulares e seus
respectivos suplentes) e uma para o Conselho Fiscal (uma vaga para titular e seu suplente), sendo
que cada candidato pode concorrer somente em uma chapa.
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HÁ ALGUM TIPO DE IMPLICAÇÃO LEGAL QUANDO
ALGUÉM SE TORNA CONSELHEIRO? QUAL?

Ao serem empossados, os membros dos Conselhos passam a responder administrativa, civil e
penalmente pelas decisões tomadas em seus respectivos órgãos. Suas atividades estão sujeitas às
determinações da Lei Complementar nº 109/01 (que disciplina o regime de previdência
complementar fechada no Brasil), ao Decreto nº 4.942/2003 (que regulamenta o processo
administrativo para apuração de responsabilidades por infração à legislação na previdência
complementar fechada) e à Resolução CGPC nº 13/2004 (com princípios e regras de governança),
bem como às demais legislações que regem o sistema, disponíveis para consulta no site da Visão
Prev (em “Legislação e Documentos”).
É NECESSÁRIA ALGUMA CERTIFICAÇÃO
ESPECIAL PARA SER CONSELHEIRO?

Os candidatos se comprometerão a obter certificação, no prazo de um ano a contar da data da
posse, por meio de processo realizado por instituição autônoma certificadora reconhecida pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Essa exigência atende às
determinações do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC (Resolução CNPC nº
19/2015) e da Previc (Instrução Previc nº 13/2019 e Portaria Previc nº 560/2019).

COMO SE CANDIDATAR
A inscrição será realizada por chapa, lembrando que cada chapa deve conter um candidato ao cargo
de titular e um candidato ao cargo de suplente.
Confira abaixo o passo a passo para realizar a inscrição de sua chapa:
1) O candidato titular e o candidato suplente da chapa devem preencher o formulário de inscrição CLIQUE AQUI para acessá-lo.
2) Ambos devem enviar, juntamente à documentação abaixo, os formulários preenchidos e
assinados para o e-mail comissaoeleitoral@visaoprev.com.br até o dia 28/08/2019,
impreterivelmente.
a.

Cópia de documento de identidade válido em território nacional;

b. Cópia do diploma ou do certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC
(frente e verso);
c. Cópia de certificado emitido por instituição autônoma certificadora (se houver)
reconhecida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC);
d.
Currículo comprovando experiência no exercício de atividade na área financeira,
administrativa, contábil, jurídica, fiscal, atuarial ou de auditoria;
e. Currículo sintético com no máximo 2.000 caracteres (considerando os espaços) que será
utilizado para a divulgação dos candidatos.
f. Foto digital em alta resolução (mínimo 1MB de tamanho).

COMO SERÁ A AGENDA DAS ELEIÇÕES?

Para conhecer mais detalhes sobre as Eleições da Visão Prev, clique aqui para acessar o
Regulamento do Processo Eleitoral 2019.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Eleitoral através do e-mail
comissaoeleitoral@visaoprev.com.br.
Atenciosamente,
Visão Prev.

