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FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO - PREVES

RESOLUQfiO CD N0. 021, de 24 de abril de 2019.

0 CONSELHO DELIBERATIVO DA , FUNDAgAO DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO - PREVES, com base
no inciso XV, do artigo 42 do Estatuto Social, aprovado pela Portaria no. 565
da PREVIC de 14 de outubro de 2013, em reuniéo realizada em 24 de abril
de 2019, por unanimidade de seus Membros,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Regulamento Eleitoral do processo de eleigéo de 2019 dos
representantes de Participantes e Assistidos nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Fundagao de Previdéncia Complementar do Estado do Espirito Santo
- PREVES.

Art. 2° As diretrizes do Regulamento Eleitoral foram definidas na forma que
estabelecem as Leis Complementares federais n0 108, de 29 de maio de
2001, e n0 109, de 29 de maio de 2001, a Lei Complementar Estadual no.
711, de 02 de setembro de 2013, juntamente com o Estatuto da PREVES e
Regimentos Internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Art. 3° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

,///~ , . .:- a/SpeSSImIIII
Presidente do Conselho Deliberativo

PREVES
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REGULAMENTO ELEITORAL

Aprovado pela Ata da 66a Reunifio Ordinéria do Conselho
Deliberative realizada em 24 de abril de 2019
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CAPiTULe I - ee OBJETO

Art. 1° Este Regulamente Eleitoral disciplina es critérios e
precedimentes gerais, as normas complementares e 05 prazos que regerao e
precesso de eleigao de 2019 dos representantes de Participantes e Assistidos
nos Conselhos Deliberative e Fiscal da Fundagae de Previdéncia
Complementar do Estado do Espirite Sante - PREVES, na forma que
estabelecem as Leis Cemplementares federais n0 108, de 29 de maio de
2001, e n0 109, de 29 de maio de 2001, a Lei Complementar Estadual n0
711, de 02 de setembre de 2013, juntamente com o Estatuto da PREVES e
Regimentos Internos dos Conselhos Deliberative e Fiscal.

CAPITULO II - DAS DEFINIceEs

Art. 2° Para es fins deste Regulamente Eleitoral, as expressfies,
palavras, abreviagées eu siglas a seguir indicadas deverae ser grafadas com
a primeira letra maidscula e correspondem aos seguintes significados:

I. Assistido: o Participante ou e Beneficiarie em 9020 de beneficio
de prestagao continuada assegurado pelo Plano, nos termos dos
Regulamentos dos Planes de Beneficios PREVES SE e PREVES CDT;

II. Comissfio Eleitoral: orgao colegiade responsavel per
regulamentar e Processo Eleitoral, censtituida pela Diretoria Executiva
especificamente para cada pleito;

III. Conselhe Deliberative: ergae maxime da estrutura
erganizacional da Entidade, respensével pela definigae da pelitica geral de
administragae tante da Entidade quante de seus planes de beneficies,
atuando mediante e estabelecimento de diretrizes e normas gerais de
organizagao, funcionamente, administragée e eperagao;

IV. Conselho Fiscal: orgae de centrele interne da entidade fechada
de previdéncia cemplementar que tern papel centrelader, fiscalizader e
relator, a quem cabe epinar sebre a administragae da Entidade e seus
aspectes organizacionais, centabeis, econémico-financeires e atuariais;

V. Declaragao do Candidate: documente a ser entregue pelo
candidate quande da inscrigae deste ae Censelho Deliberative ou ae Conseihe
Fiscal;

VI. Diretoria Executiva: ergae de administragae geral da Entidade
responsavel pela execugae das diretrizes e pele cumprimento da pelitica de
administragae estabelecida pelo Censelho Deliberative;
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VII. Edital de Convocagao de Eleigao: ato pelo qual se estabelece
o conjunto de normas elaboradas pela Comissao Eleitoral voltadas a
determinagao e orientagao das condigoes necessarias a cada Processo
Eleitoral especifico, fundamentado no que esta disposto neste Regulamento
Eleitoral;

VII. Entidade: Fundacéo de Previdéncia Complementar do Estado do
Espirito Santo - PREVES, entidade fechada de previdéncia complementar
estruturada na forma de fundagao de natureza pL'Jblica, com personalidade
juridica de direito privado e autonomia administrative, financeira e gerencial;

IX. Fiscais: pessoas indicadas pelos Candidatos para acompanhar
o Processo Eleitoral;

X. Participante: a pessoa fisica que aderir aos pianos de
beneficios oferecidos pela PREVES;

XI. Patrocinador: O Estado do Espirito Santo, por meio dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario; do Tribunal de Contas; do
Ministério PL’Jblico; Defensoria PL'iblica, bem como, as suas autarquias e
fundagoes pL'Jblicas.

XII. Portal da PREVES: é a pagina da PREVES na internet, que pode
ser acessada por meio do enderego http:l/www.preves.es.gov.br;

XIIO.Processo Eleitoral: meio pelo qual sera feita a eleigao dos
titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;

XIV. Requerimento de Inscrigao de Candidato: documento a ser
entregue pelo candidato quando da inscrigao deste ao Conselho Deliberativo
ou ao Conselho Fiscal;

XVI. Termo de Responsabilidade: documento a ser entregue pelo
candidato assinado quando da sua inscrigao para concorrer ao cargo de
membro do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal.

CAPITULO III - DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Art. 3° Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,
representantes do Patrocinador, ser’a'o por estes indicados, conforme
disposto, respectivamente, no § 20 dos artigos 70 e 8 0, da Lei Complementar
n0 711, de 02 de setembro de 2013.

§ 10 A presidéncia do Conselho Deliberativo continuara com o Poder
Judiciario até 0 final do mandato vigente, encerrando-se em novembro/2019,
conforme o Estatuto da PREVES, que dispoe o escalonamento de regime de
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redizie e qual iniciou-se pele Peder Executive, esta sende presidido pele Peder
Judiciario e sera seguido pele Peder Legislative e assim sucessivamente.

§ 20 A renovagae de metade dos membres do Censelhe Deliberative
que ocerrera a cada deis anes, sera per escalenamente de redizie e seguiré
da seguinte maneira:

I. No Processe Eleiteral de 2019 havera substituigao de deis
membres e seus respectives suplentes representantes dos Patrecinaderes,
sende eles do quadre de pesseal dos Pederes Executive e Judiciarie, e um
membre e seu respective suplente representante dos Participantes e
Assistidos do Peder Executive.

§ 30 A presidéncia do Censelhe Fiscal centinuaré com o Tribunal de
Centas do Estade do Espirite Sante até 0 final de mandate vigente,
encerrando-se em novembre/2019, conferme escalenamente de regime de
redizie o qual inicieu-se pele Ministérie PL'Jblice do Espirite Sante, esté sende
presidido pele Tribunal de Centas e sera seguide, nevamente, pele Ministérie
PL'Jblice.

§ 40 A renevagée de metade des membres do Censelhe Fiscal que
ecerre a cada deis anos, seré de acerde com o seguinte:

I. No Processe Eleiteral de 2019, havera substituigao de um
membre e seu respective suplente representantes dos Participantes e
Assistides e um membre e seu respective suplente representantes do
Patrocinader, ambos do Tribunal de Contas do Estade do Espirite Sante.

II. Na renevagéo seguinte, havera’ a substituigae de tedes es
representantes do Ministérie Publico do Estado de Espirito Santo.

SECKO I - DA COMPOSICRO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DOS
MANDATOS

Art. 4° 0 Censelhe Deliberative é cemposte per 06 (seis) membres
titulares e seus respectives suplentes, integrantes de Peder Executive,
Legislative e Judiciarie, sende:

I. 03 (trés) titulares e respectives suplentes representando e
Patrocinader;

II. 03 (trés) titulares e respectives suplentes escelhidos per meie
de eleigao direta entre es Participantes e es Assistidos.
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§ 1° Nesta eleigée, es eleiteres vetarae em uma chapa, para o
Censelhe Deliberative, ende es eleites ecupar'ao as vagas para
representantes dos Participantes e Assistides do Peder Executive.

§ 2° Em case de impessibilidade de fermagae de chapas cem
candidates para cencerrerem as vagas do paragrafe anterior, a indicagée dos
Censelheires Titular e Suplente sera efetivada pelo respective Patrocinader,
respeitande es requisites dispestes ne art. 21, incises I a XI deste
Regulamento.

Art. 5° 0 mandate dos membres do Censelhe Deliberative sera de 04
(quatre) anes, permitida 01 (uma) recondugae.

SEGAO II - DA COMPOSIQAO DO CONSELHO FISCAL E DDS
MANDATOS

Art. 6° 0 Censelhe Fiscal é cempeste per 04 (quatre) membres
titulares e seus respectives suplentes, integrantes de Ministérie PL’Jblice e
Tribunal cle Centas, sende:

I. 02 (deis) titulares e respectives suplentes representande o
Patrecinader;

II. 02 (deis) titulares e respectives suplentes escolhides per meie
de eleigae direta entre es Participantes e es Assistides.

§ 1° Nesta eleigao, es eleiteres vetarée em uma chapa, para o
Censelhe Fiscal, ende es eleites ecuparéo as vagas para representantes dos
Participantes e Assistides do Tribunal de Centas do Estade do Espirite Sante.

§ 2°. Em case de impessibilidade de fermagae de chapa com
candidates para cencerrerem as vagas do paragrafe anterior, a indicagae des
Censelheires Titular e Suplente sera efetivada pele respective Patrecinader.
Neste case, a indicagae devera recair sebre servidores participantes de um
dos Planes de Beneficies administrades peia PREVES, censiderande ainda es
requisites dispestes no art. 21, incises I a XI deste Regulamento.

Art. 7° 0 Presidente do Censelhe Fiscal seré eleite peles membres do
Censelhe devidamente constituide, devende a escolha recair sebre um dos
membres eleites peles Participantes e Assistides.

Art. 8° 0 mandate des membres do Censelhe Fiscal sera de 04
(quatre) anes, vedada a recendugae.

Rua Marilia de Rezende Scarten Coutinho, 180, Sala 301 - Edificie Fauste Dallapicella,
Enseada do Sué, Vitéria, ES, CEP: 29050-410

Centate: (27) 3322—9288! E-mail: centate@preves.es.gev.br



Fundatoe do Providéncia Cornplomonlur
do Eslade do Espirilo Sanlo

CAPiTULO IV - DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 9° Sera instaurada eleigéo a cada dois anos para a escolha dos
representantes dos Participantes e Assistidos.

§ 10 A eleigao que trata o caput sera para preenchimento das vagas
dos mandates dos censelheiros que se encerrarao em 24 de novembre de
2019 para membros do Conselho Deliberative, e 23 de nevembro de 2019,
para os membros do Conselho Fiscal.

§ 20 Ocorrendo vacéncia do Conselheire Titular representante dos
Participantes e Assistidos e nae existindo suplente em cendigoes de assumir
a titularidade, sera realizada nova eleigée para a escolha dos substitutos que
cumpriréo e restante do mandate dos substituidos, ebservadas as mesmas
condigoes, critéries e requisites de elegibilidade, em cenfermidade neste
Regulamente.

§ 30 Até que eleigéo para a substituigée prevista no § 20 seja concluida,
e respective Patrecinader devera indicar membros provisorios.

Art. 10 O Processo Eleiteral tera inicio com a constituigéo da Cemissae
Eleiteral e estara encerrado com a homologagao definitiva do resultade da
eleigao e sua divulgagao.

§ 10 Integrarée o Processe Eleiteral:

I. e Regulamento Eleiteral;

II. o Edital de Convocagao de Eleigae;

III. a relagéo nominal dos eleiteres;

IV. 0 sistema eletronico de votagao pela Internet;

V. 05 Requerimentos de Inscrigae de Candidate;

VI. as Declaragoes dos Candidates acerca do preenchimento dos
requisites legais e regulamentares;

VII. as atas da Comissao Eleiteral;

VIII. eventuais impugnagoes, centestagoes, recurses e decisoes.

§ 20 Todos os documentes referentes ae Processo Eleiteral deverae ser
arquivados em autos constituidos em ordem cronologica, os quais serao
mantides pela PREVES pelo prazo de 05 (cinco) anes, a center da data da
vacancia dos eleites.
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Art. 11 O Processo Eleitoral poderé vir a ser declarado nulo, parcial ou
integralmente.

§ 1° Seré declarada a nulidade quando preterida formalidade essencial
ou na hipotese de fraude.

§ 20 Constituem formalidades essenciais:

I. o cumprimento dos prazos de inscrigéo das chapas;

II. a preservagéo da isonomia entre os candidatos;

III. 0 preenchimento dos requisitos legais ou constantes deste
Regulamento;

IV. a manutengéo da lisura do Processo Eleitoral.

§ 30 Nfio seré declarada a nulidade em favor da chapa que a ela tiver
dado causa ou quando n50 tiver havido prejuizo a nenhum dos concorrentes.

§ 4° A nulidade parcial sera’ reconhecida, de oficio ou a pedido, por ato
da Comisséo Eleitoral, cabendo recurso é Diretoria Executive.

§ 5‘J A nulidade integral do Processo Eleitoral depende de
reconhecimento dessa nulidade por decisfio da Diretoria Executive, da qual
caberé recurso ao Conselho Deliberativo.

Art. 12 Compete é Diretoria Executiva coordenar o Processo Eleitoral,
cabendo-Ihe, sem prejuizo de outras atribuigoes previstas na legislagéio em
vigor, no Estatuto da PREVES ou neste Regulamento:

I. instaurar o Processo Eleitoral mediante a constituigéo da
Comisséo Eleitoral;

II. designar os membros da Comisséo Eleitoral, observados os
critérios deste Regulamento;

III. aprovar o cronograma eleitoral, corn as datas previstas até a
posse dos eleitos;

IV. promover a divulgagéo do Regulamento Eleitoral, do ato de
constituigéo da Comisséo Eleitoral, do Edital de Convocagéo de Eleigéo e do
cronograma eleitoral;

V. promover a ampla divulgagéo do Processo Eleitoral perante os
Participantes e Assistidos da PREVES, informando, no minimo, os cargos
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eletivos a serem preenchidos, os requisitos de investidura, o periodo dos
mandatos, as datas e hora’rios de inicio e término da votagao, os meios de
votagao e a data prevista para a posse dos eleitos;

VI. disponibilizar mecanismos que permitam o acesso de todos os
Participantes e Assistidos a0 processo de votagéo;

VII. zelar pela lisura do Processo Eleitoral e pela inviolabilidade do
sigilo do voto;

VIII. reconhecer a nulidade integral do Processo Eleitoral, conforme o
previsto neste Regulamento;

IX. julgar eventuais recursos contra as decisfies da Comisséo
Eleitoral que tiverem reconhecido a nulidade parcial do Processo Eleitoral,
observada, no que couber, a forma prevista no artigo l3 deste Regulamento;
e

X. decidir sobre os casos omissos que tenham sido assim
identificados pela Comiss'éo Eleitoral.

Art. 13 Cabe recurso ao Conselho Deliberative contra as decisfies da
Diretoria Executiva a que se refere o inciso VIII do § 10 do artigo 10 deste
Regulamento.

§ 10 O recurso previsto neste artigo nao tern efeito suspensivo.

§ 2° 0 recurso a que se refere o caput sera interposto, conforme prazo
disposto no Anexo I, contados do dia seguinte a0 da ciéncia da decisao pelo
interessado.

§ 30 O recurso sera interposto perante a Diretoria Executiva, que
podera’ reconsiderar sua decisao.

§ 40 N50 havendo juizo de retratagao por parte da Diretoria Executiva
até a segunda reuniao realizada apds a data do protocolo do recurso, os autos
serao encaminhados ao Conselho Deliberative independentemente do juizo
de retratagéo.

§ 50 O Conselho Deliberativo decidira o recurso em L’iltima instancia no
émbito da PREVES, determinando o retorno dos autos a Diretoria Executiva,
para cumprimento da deciséo final.

Art. 14 A Comisséo Eleitoral garantira’, por todos os meios
democraticos, a lisura do pleito eleitoral e as condigdes de igualdade de
tratamento para todos os concorrentes.
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CAPiTULo v - DA comssio ELEITORAL

Art. 15 A Comiss'ao Eleitoral seré composta por 04 (quatro) membros,
que deveré observar a seguinte distribuigao:

I. 03 (trés) indicados pela Diretoria Executiva;
II. 01 (um) indicado pelo Conselho Deliberative, entre os

Participantes e Assistidos, na data de composigéo da Comissao Eleitoral.

§ 1° E vedada a participagao de conselheiros e dirigentes da PREVES
para tratar da organizacao e realizagéo das eleigfies.

§ 2° N50 podera' participar da Comissao Eleitoral aquele que vier a
compor ou manifestar apoio a qualquer chapa, manter relagao conjugal ou
como companheiro, ou guardar grau de parentesco consanguineo ou afim até
o terceiro grau com 05 candidates.

§ 3° 0 ato de constituigao da Comisséo Eleitoral indicara a convocagao
de sua primeira reuniéo, sendo as reuni6es subsequentes convocadas
segundo decisao do Presidente da Comissao Eleitoral.

§ 4° As deliberagoes da Comissao Eleitoral, a serem adotadas por
maioria simples, seréo registradas em atas, as quais serao assinadas pelos
membros presentes a reuniao e anexadas aos autos do respectivo Processo
Eleitoral.

§ 5° 0 Diretor Presidente indicara o Presidente da Comissao Eleitoral,
que determinara’ os encargos dos demais membros da Comissao.

§ 6° 0 Presidente da Comissao Eleitorai contaré com o voto de
qualidade, que exercera nas deliberagoes em que houver empate.

§ 7° 0 quorum minimo para realizagao de reuniao da Comissao
Eleitorai é de 2/3 (dois tergos) de seus integrantes.

§ 8° E vedada qualquer espécie de interferéncia nos trabalhos da
Comissao Eleitoral.

Art. 16 Compete a Comiss'ao Eleitoral:

I. Elaborar o Edita! de Convocagéo de Eleigéo que devera’ conter
as informacoes referentes ao Processo Eleitoral;

II. conduzir o processo eleitoral segundo as normas estabelecidas
neste Regulamento e sob a coordenagao da Diretoria Executive da PREVES;
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III. esclarecer as dL'widas suscitadas com relagao as eleigoes, dande
ampla publicidade as perguntas e as cerrespendentes respestas;

IV. elaborar e divulgar, aes Participantes e Assistides, eventuais
comunicades referentes a0 Precesse Eleitoral;

V. receber e examinar es Requerimentes de Inscrigao de Candidate
e a documentagéo apresentada, verificande sua regularidade e o
cumprimente dos requisites aplicéveis, cenforme o previsto no Estatuto da
PREVES e no Edital de Convecagéo de Eleigée;

VI. divulgar es nemes das chapas que tiverem apresentade
Requerimento de Inscrigao de Candidate e as respectivas compesigees,
cenferme praze dispeste ne Anexo I, apes e término do praze para inscrigoes;

VII. apreciar e deliberar sebre as impugnagees de chapas ou de
candidates apresentadas cenforme e estabelecido neste Regulamente;

VIII. cemunicar fermalmente ao representante de chapa inscrita
eventuais irregularidades censtatadas na decumentagée apresentada;

IX. hemelogar a inscrigae de chapa que tenha atendido a tedos es
requisites e exigéncias centides na legislagae aplicavel e neste Regulamente;

X. informar aes representantes das chapas a respeite da
homologagae das inscrigees;

XI. na hipétese de ter havide coincidéncia entre denominagfies
atribuidas a chapas distintas, infermar aes representantes da chapa inscrita
per Ultimo acerca da aplicag'ée do neme adicional que tiver side preposto;

XII. cemunicar aes Participantes e Assistides e a Direteria Executiva
as chapas cujas inscrigfies feram homolegadas, as respectivas compesigees
e o neme e nL'imere de ordem atribuide a cada uma;

XIII. imediatamente apes o encerramento da apuragée dos votes,
hemelogar o resultade final e divulgar as chapas cencerrentes e a Direteria
Executiva e referide resultade, centende as cempesigees das chapas eieitas
e 0 total de votes cenferides a cada chapa concerrente, bem come, 0 total
de votes nules, em brance e abstengees;

XIV. julgar eventuais impugnagfies apresentadas pelas chapas
cencerrentes relativamente a regras e precedimentes previstes no Estatute
da PREVES eu neste Regulamente, devende imediatamente submeter a
Direteria Executiva eventuais questees acerca de cases omisses, corn
manifestagae fundamentada da Cemisséo Eleitoral;
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XV. constituir autos Unicos corn toda a documentagéo recebida e
expedida relativamente ao Processo Eleitoral, cujas folhas ser’a'o numeradas
sequenciaimente e rubricadas.

Art. 17 A Comisséo Eleitoral podera propor a Diretoria Executiva, a
quaiquer tempo, a substituicao de qualquer de seus componentes.

§ 10 A proposta deveré ser fundamentada e subscrita pela maioria
dos membros da Comissao.

§ 20 Deferida a proposta, a Diretoria Executiva fara a imediata
indicagao de substituto, em decisao fundamentada anexada aos autos do
Processo Eleitoral.

Art. 18 A Comisséo Eleitoral estara automaticamente dissolvida com a
posse dos eleitos.

Parégrafo (mice. 0 Presidente da Comissao teré o prazo de 20 (vinte)
dias iiiteis, a partir da dissoiucao da Comissao, para complementare encerrar
os aspectos formais e documentais referentes a0 processo, que seré
encaminhado a Diretoria Executiva para arquivamento na PREVES.

Art. 19 A Diretoria Executiva cia PREVES prestara o apoio logistico
necessario as atividades referentes ao Processo Eleitoral, em especial no
que se refere a instalagoes, equipamentos, sistemas e materiais
imprescindiveis a0 funcionamento da Comissao Eleitoral.

CAPiTULo v1 — DA COM POSIGAO DAS CHAPAS
Art. 20 As chapas deverao ser compostas por Participantes de

planos de beneficios de previdéncia complementar administrados
pela PREVES que atendam as exigéncias legais e estatutarias e as condigfies
previstas neste Regulamento.

Parégrafo unico. A chapa eleitorai devera ser composta por candidato
e seu respectivo supiente, Participantes ou Assistidos de um dos Planos de
Beneficios administrados pela PREVES, do respectivo Patrocinador.

Art. 21 Podera compor chapa o Participante de plano de beneficios
administrado pela PREVES que atenda a todos os requisitos a seguir:

I. ser Participante, em 9020 de seus direitos estatutérios,
vinculado a Plano de Beneficios oferecido pela PREVES;

II. ter comprovada experiéncia no exercicio de atividade na area
financeira administrative, contabil, juridica, de fiscaiizagao, atuarial ou de
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auditeria;

III. nae ter sofride condenagée criminal transitada em julgado;

IV. nae ter sefrido penalidade administrative per infragae a
Iegislagée da seguridade social, inclusive a de previdéncia complementar, ou
come servider pilblice;

V. estar ciente das vedagees e obrigagoes legais, regulamentares e
estatuta’rias referentes ao exercicie da fungée para a qual se candidata;

VI. ter reputagae iiibada;

VII. nae estar sujeito a restrigée decerrente de processo
administrative eu judicial que Ihe impega de exercer o mandate;

VIII. nae ter exercide mandate anterior no émbite do mesmo ergée
estatutério, come titular ou suplente, quando vedada a recondugao;

IX. estar habilitado a vetar na eleigéo em que se candidata, na
forma do artigo 32 deste Regulamento.

X. ser participante de plane de beneficios administrado pela
PREVES na data de aprovagao deste Regulamento Eleiteral pelo Conselho
Deliberative;

XI. possuir pele menes deis anes de centribuicae a plane de
beneficios administrado pela Fundagao.

§ 1‘J A perda da cendigée a que se refere o inciso I do caput deste
artigo implicam a renuncia do mandate.

§ 20 Serae anexados ao Termo de Respensabilidade documentes
comprebaterios do atendimente ao requisite previsto no inciso III do caput
deste artigo.

§ 30 95 candidates ao Conselho Deliberative eu Fiscal submetem-se ao
cedigo de Etica e Conduta da PREVES.

§ 4° Os candidatos ao Conselho Deliberative ou Fiscal nae pederéo
pessuir qualquer conflito de interesse entre as suas atividades e a de
Conselheiro da PREVES que signifique incempatibilidade com o exercicie do
cargo, bem come, manter relagée conjugal eu come cempanheiro, eu
guardar grau de parentesco consanguinee ou afim até e terceiro grau dos
demais membros da Diretoria Executiva.

Rua Marilia de Rezende Scarton Coutinho, 180, Sala 301 - Edificio Fausto Dallapicolla,
Enseada do Sua, Vitoria, ES, CEP: 29050-410

Contate: (27) 3322-9288/ E-mail: contato©preves.es.gov.br «»



l-"i.ir'id.21caoi;le Pi‘evidonciei CLJlTiplljl'llifllltill'
do Estado do Espiriio Sanio

§ 50 Os candidatos eleitos deverao possuir certificagéo técnica
exigida pelo orgao regulador e fiscaiizador das entidades fechadas de
previdéncia complementar, conforme legislagéo e prazo aplicavel;

CAPiTULO VII - DAS INSCRIcoes DAS CHAPAS
Art. 22 As inscrigoes das chapas ocorreréo perante a Comissao

Eleitoral, no local e no periodo indicados no Edital de Convocagao de Eleigéo.

Parégrafo L'mico. As chapas seréo numeradas de acordo com a
ordem em que forem inscritas, caracterizando qual o Conselho e respectivo
Patrocinador.

Art. 23 As chapas referentes aos Conselhos Deliberativo e Fiscal
deveréo ser compostas, obrigatoriamente, com o candidato para vaga de
titular e o seu respectivo suplente, conforme o previsto no Edital de
Convocagéo de Eleigéo, sob pena de indeferimento da inscrigéo.

Art. 24 O Requerimento de Inscrigao de Candidato deveré conter as
seguintes informagoes:

I. o nome proposto para a chapa;

II. a relagéo dos componentes da chapa, contendo, relativamente
a cada um deles, na data do Requerimento de Inscrigéo de Candidato:

a) nome completo;

a) apelido ou nome que deveré constar na cédula (tela) de votagéo;

b) namero de inscrigéo no CPF;

c) atividade profissional exercida;

d) vaga para a qual se candidate;

6) enderego completo e telefone para contato; e

l) enderego eletronico;

§ 10 Caso duas chapas proponham o mesmo nome, sera este atribuldo
aquela que primeiro tenha solicitado sua inscrigéo, restando a outra informar
novo nome por meio do Requerimento de Inscrigéo de Candidato.
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§ 20 E vedada a inscrigae de um mesme candidate em mais de uma
chapa.

§ 30 Cada patrecinader pedera’ indicar 01 (um) Fiscal, nae remunerade,
para representar 05 candidates perante a Cemissée Eleitoral, 0 dual podera
atuar come fiscalizaderes de tede Precesse Eleitoral.

§ 40 Quaisquer solicitagoes eu requerimentos a Cemissao Eleitoral
deverao ser encaminhados per escrito a0 seu presidente, per intermédie de
um dos representantes de chapa.

Art. 25 Cabe aos fiscais do processo eleiteral indicados na forma do §
30 do artige 24:

§ 10 $50 atribuigees do Fiscal:

representar es candidates perante a comissae eleiteral durante
reuniees, apuragae e hemelegagéo da eleigao;

assinar, na qualidade de testemunha, atas das reunifies as quais tiver
participade;

I. zelar pela lisura do processo eleiteral.

§ 20 E vedado ae fiscal:

intervir nas reunioes da Cemissae Eleitoral;

II. vetar nas deliberagees da Cemissae Eleitoral.

Art. 26 Para fins de inscrigao, deverao ser encaminhados a Cemissao
Eleitoral, até e L'Jltime dia do periedo de inscrigees, es seguintes documentos:

I. Requerimento de Inscrigae de Candidate devidamente
preenchide e assinade peles representantes da chapa;

II. Declaragae do Candidate devidamente preenchide e assinade,
sende uma para cada integrante da chapa;

III. Terme de Responsabilidade devidamente preenchide e assinade,
sende uma para cada integrante da chapa;

IV. Curricule sintétice de cada integrante da chapa, cem, no
méxime, 500 (quinhentas) palavras per curricule, e curricule complete de
cada candidate;

Rua Marilia de Rezende Scarten Coutinhe, 180l Sala 301 , Edificie Fausto Dallapicella,
Enseada do Sua, Viteria, ES, CEP: 29050-410

Contate: {27) 3322-9288/ E—mail: centato@preves.es.gev.br



Fundagéo do Previdéntici Complemenlar
do Estado do Espirito Santo

§ 10 Os documentos a que se referem os incisos I a IV, do caput
deste artigo, serao apresentados a Comisséo Eleitoral mediante protocolo
na sede da PREVES ou por meio dos Correios, caso em que devera ser
utilizado o servigo de encomenda expressa - Sedex, corn Aviso de
Recebimento, em volume Unico.

§ 20 Para fins de atendimento a0 prazo estabelecido no caput deste
artigo, considerar-se-a a data do protocolo ou a data da postagem dos
documentos, neste Ultimo caso devera considerar-se-a ainda o tempo habil
para a efetivagao da homologagao das inscrigfies, conforme cronograma
eleitoral.

CAPITULo VIII - DA HOMOLOGAgfio DAS INSCRIgées

Art. 27 A Comissao Eleitoral, conforme prazo disposto no Anexo I,
informaré aos representantes de chapa sobre eventuais irregufaridades ou
falhas verificadas nos documentos de inscrigao, concedendo-Ihes prazo para
saneamento das irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da
Inscngao.

§ 10 Apés analise, a Comissao Eleitoral divulgaré aos
representantes das chapas inscritas, aos Participantes e Assistidos e a
Diretoria Executive as inscrigoes que tiverem sido homologadas, conforme
prazo disposto no Anexo I.

§ 20 Somente serao homologadas as inscrigfies referentes a chapas
completas, nao havendo possibilidade de homologagao parcial.

Art. 28 Divulgado o resultado da homologagao das chapas, podera ser
dirigido a Comisséo Eleitoral, conforme prazo disposto no Anexo I, pedido de
impugnagao de chapa.

§ 10 O pedido de impugnagéo devera referir-se a apenas uma chapa.

§20 Recebido o pedido de impugnagao, a Comissao Eleitoral notificaré
os representantes da chapa impugnada, para que esta, querendo, apresente
manifestagao escrita conforme prazo disposto no Anexo I, a contar do
recebimento da notificagéo.

§ 30 Encerrado o prazo para apresentagao de defesa, a Comissao
Eleitoral apreciara as impugnagfies apresentadas e proferira decisao
relativamente a cada impugnagéo, da qual seré dada ciéncia ao impugnante
e aos representantes da chapa.

§ 4° Até o término do prazo para apresentagao de defesa, a chapa
podera requerer a substituigéo de candidatos.
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§ 50 Corn base nas decisdes finais referentes as impugnagees e a
eventuais substituigoes, a Comissao Eleitoral divulgara o resultado definitive
da homologagéo das inscrigoes aos representantes das chapas inscritas, aos
Participantes e Assistidos e a Diretoria Executiva.

§ 60 Nae tende havide impugnagoes tempestivas, o resultado
provisorie da homologagéo sera’ declarado definitive, observando-se e §50
deste artigo.

CAPiTULO IX - DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 29 Com 0 objetive de divulgar aos Participantes e Assistidos os
programas e as propostas de trabalho de cada chapa, bem come, assegurar
transparéncia a0 Processo Eleitoral, as chapas poderéo realizar campanha
eleitoral a partir da divulgagao do resultado definitive da homologagao, até 0
dia anterior ae inicie do periodo de vetagao.

Art. 30 A PREVES disponibilizara, para cada chapa, espago
especifice no Portal da PREVES, para fins de divulgagao de material
contendo o curriculo dos candidates e as propostas de trabalho da chapa,
observada a ordem obtida a partir dos nL'Jmeros de inscrigéo das chapas
homologadas.

Parégrafo (mice. As regras para a utilizagao do espage a que se
refere o caput deste artigo serao estabeiecidas e divulgadas pela Comissao
Eleitoral.

Art. 31 A Assessoria de Comunicagao da PREVES divulgara’ aos
Participantes e Assistides informagoes sobre cemo acessar 0 material
dispenibilizado pelas chapas concerrentes no Portal da PREVES.

CAPiTULO X — DOS HABILITADOS A VOTAR

Art. 32 Serao eleitores todos es Participantes e Assistidos, cuje vinculo
a quaisquer dos pianos oferecidos pela PREVES tenha side homologade
até a data estipulada no Anexo I.

§ 10 Cada eleitor podera exercer apenas um vote a representagae de
cada segmento, entre Participantes e Assistidos, independentemente do
nL'imero de vinculos que possua com a PREVES.
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CAPiTULO x1 — DO PROCESSO DE vomcfio E APURACAO DOS
VOTOS

Art. 33 O voto é secreto e facultativo, tendo valor igual para todos
os habilitados a votar, segundo o principio uma pessoa-um voto.

§ 10 A eleigao sera' realizada em turno (mice, per meio de sistema
eletrénico via Internet, com acesso por senha pessoal e intransfen’vel do
eleitor.

§ 20 A senha pessoal do eleitor sera enviada preferencialmente ao
enderego eletrénico dos Participantes e Assistidos habilitados a votar,
conforme os dados constantes no cadastro da PREVES.

§ 30 Caso 0 Participante e Assistido nao tenha recebido a senha na
forma do §20, podera acessar 0 Portal de Votagéo, através do enderego
http://www.preves.es.gov.br/eleicoesconselh052019 e obter as instrugfies de
acesso ao ambiente de votagao.

§ 40 E‘ de responsabilidade exclusiva dos eleitores manter seus dados
cadastrais atualizados, no cadastro da PREVES, e em condigoes de receber
mensagens.

§ 50 A senha pessoal do eleitor, em nenhuma hipotese, seré fornecida
por telefone ou qualquer outro meio que n50 os previstos nos §§ 20 e 30
deste artigo.

§ 60 0 sistema eletrénico de que trata 0 § 10 deste artigo n50 podera’
permitir 0 acesso direto ou indireto a0 contel'Jdo dos votos, por parte de quem
quer que seja.

Art. 34 A votagéo sera realizada no periodo e horérios previstos no
Edital de Convocagao de Eleigao.

Art. 35 Na data e horério previstos no Edital de Convocagéo de Eleigao
para o encerramento da eleigéo, a Comissao Eleitoral dara por concluida a
fase de votagéo, retirando do ar 0 sistema de votagao.

Art. 36 As apuragfies serao realizadas pela Comisséo Eleitoral de forma
eletrénica, na sede da PREVES, de forma a garantir a legitimidade, a
transparéncia e o acesso a qualquer Participante ou Assistido, candidato ou
n50 ao pleito, que queira acompanhar a apuragao, bem como, aos Fiscais.

Art. 37 A Comissao Eleitoral apresentaré os resultados da votagao,
por chapa, no Mapa Geral do Apuragao, quando sera feita a soma dos totais,
apurando—se o resultado final da eleigao, e Iavrada a Ata Final de Apuragao.
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§ 10 Constaréo do Mapa Geral de Apurag'éo e da Ata Final de Apuragao:

a) total dos eleitores votantes;

b) total de votos validos;

c) total de votos nulos;

d) total de votos em branco;

e) total de votos por chapa;

f) eventuais ocorréncias havidas durante a apuragéo;

g) assinatura dos membros da Comisséo Eleitoral e dos Fiscais que
assim o desejarem, na qualidade de testemunhas.

§ 20 N50 seréo emitidos relatorios parciais ou assemelhados
enquanto o periodo de votagéo estiver em curso, em nenhuma hipotese.

Art. 38 A apuragéo dos votos seré efetuada por meio do sistema
eletrénico de votag'éo, devendo a Comissao Eleitoral proclamar o resultado
téo logo termine a apuragao e totalizagao dos votos, mediante divulgagao
aos representantes das chapas, aos Participantes e Assistidos e a Diretoria
Executiva.

Art. 39 A Comissao Eleitoral garantira’, por todos os meios
democréticos, a lisura do pleito eleitoral e as condigoes de igualdade de
tratamento para todos os concorrentes.

Art. 40 Seréo proclamadas vencedoras as chapas que tiverem obtido
o maior nL'Jmero de votos entre as chapas concorrentes, excluidos os votos
nulos ou em branco.

§ 10 Em caso de empate, sera’ considerado eleita a chapa que o
candidato titular possuir o maior tempo de contribuigéo ininterrupto a
PREVES.

§ 20 Persistindo o empate, sera’ considerado eleita a chapa que
primeiro tiver protocolado o pedido de inscrigéo na sede da PREVES.

CAPiTULO XII -— DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO
ELEITORAL

Art. 41 A Comisséo Eleitoral elaborara a Ata Final de Apuragfio do
Processo Eleitoral, na qual devera’ conter, em anexo, o Mapa Geral de
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Apuragée, bem come, as eventuais ocorréncias que se tenham verificado no
processo de vetag'a‘o e apuragao dos votes.

Art. 42 Apes a divulgagao do resultado final pela Comissao Eleiteral, a
Diretoria Executiva cemunicara e resultado ae Conselho Deliberative e ae
Conselho Fiscal, devende e Conselho Deliberative designar data para a posse
dos eleitos.

Art. 43 Nas hipoteses de falecimento, invalidez permanente eu
desisténcia de candidate integrante de chapa vencedora, assumiré a chapa
que tiver ebtide a segunda maier quantidade de votes.

§ 10 Em case de nae existéncia de chapa para substituigéo, aplicar—se-
a 0 art. 40, §20 e art. 60, §20.

CAPITULO XIII — DOS PRAZOS

Art. 44 O periodo do Precesso Eleiteral compreendera o periodo entre
a publicagae da censtituigéo da Cemisséo Eleiteral, no Diarie Oficial de
Estade, e a data da posse dos eleitos.

§ 10 O aviso do Edital de Convecagée de Eleigae deveré ser
publicado, conferme praze disposte no Anexe I, e disponibilizade no Portal
da PREVES.

§ 2° 05 Candidates deverae registrar-5e junte a Cemissae Eleiteral no
praze disposte no Anexo I.

Art. 45 O periedo de vetagfie acontecera conforme praze disposte no
Anexo I.

CAPITULO XIV — DAS DISPOSICéES GERAIS E TRANSITéRIAS

Art. 46 As comunicagoes ou notificagoes da Comissao Eleiteral aes
representantes de chapa serao realizadas per cerreie eletronico, no
enderego que tiver side infermado no Requerimente de Inscrigao de
Candidate, sendo deles a responsabilidade per manter suas centas de cerreie
eletronice em cendigfies de receber as mensagens.

Parégrafo (mice. 05 representantes das chapas poder’a‘o acompanhar
diariamente o processo eleitoral através das informagffies disponiveis no
Portal PREVES (www.preves.es.gov.br).
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Art. 47 Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, compete as
chapas acompanhar a divulgagao de informes e resultados na area do Portal
da PREVES destinada a Comissao Eleitoral.

Art. 48 Em caso da falta de interesses de todos os participantes a se
habilitarem a concorrem ao Processo Eleitoral, aplicar-se-a 0 art. 40, §20 e
art. 6°, § 2°.

Art. 49 Os casos omissos ou carentes de interpretagéo neste
Regulamento Eleitoral seréo apreciados pela Comisséo Eleitoral e remetidos
a Diretoria Executiva para deliberagao.

Art. 50 Este Regulamento Eleitoral entrara em vigor a partir da data
de sua aprovagéo pelo Conselho Deliberativo.

,rfl’

AdriaMpessimilli
Presidente do Conéelho Deliberativo

PREVES
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ANEXO I

PRAZOS DO PROCESSO ELEITORAL

ATO TERMO INICIAL TERMO FINAL
Publicagéo do Edital de Convocagéo
Inscflgéo de chapa
Anéiise de inscrigfies
Saneamento das irregularidades
Divulgacéo das chapas inscritas
Prazo para recurso a Comisséo Eleitoral
Prazo contrarrazoes a Comisséo Eleitorai
Prazo apreciagéo do recurso pela Comisséo Eleitoral
Divulgagéo da deciséo recurso pela Comisséo Eieitoral
Prazo apresentar recurso a Diretoria Executive
Prazo apreciagéo do recurso pela Diretoria Executiva
Divulgagéo da deciséo recurso pela Diretoria Executiva
Prazo apresentar recurso ao Conselho Deliberativo
Periodo fim para ingresso de Eleitores
Prazo apreciagéo do recurso ao Conseiho Deliberativo
Divulgagéo das chapas homoiogadas
Periodo de campanha
Periodo cle eleigéo
Apuragéo e homologagéo dos resultados
Divulgacéo do resultado
Previséo da posse do Conselho Deliberativo
Previséo da posse do Conselho Fiscal

20/05/2019
24/06/2019
25/07/2019
01/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
15/08/2019
19/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
26/08/2019
28/08/2019
29/08/2017

02/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/10/2019
08/10/2019
09/10/2019

A CONFIRMAR
A CON FIRMAR

20/05/2019
24/07/2019
31/07/2019
05/08/2019
09/08/2019
14/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
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