FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA
A Secretaria de Previdência Complementar determinou na Instrução nº 26, de 02.09.08, que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar
deverão desenvolver e implementar procedimentos que possibilitem a identificação, dentre seus participantes, daquelas pessoas consideradas
politicamente expostas buscando coibir a prática de atividades ilícitas. Para o referido cadastro, solicitamos que preencha, assine e devolva este
formulário à CAGEPREV.
MATRÍCULA

NOME

CPF

1. QUAL A SUA OCUPAÇÃO PROFISSIONAL?

Ocupação profissional é o trabalho principal de uma pessoa o qual provê seu meio de sustentação.
(

) Aposentado(a)

(

) Pensionista

(

) Diretor(a)

Outros (especificar) ______________________________________

2. VOCÊ É UMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA?
Pessoa politicamente exposta é o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou
dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu
relacionamento próximo.

(

) Sim

(

) Não

Caso tenha marcado SIM, especifique no quadro abaixo quem é (são) a(s) pessoa(s) que o (a) torna politicamente exposto(a) e a função que exerce(m)
ou exerceu(ram) nos últimos cinco anos:
I – para os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
II – para os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:
a) de ministro de Estado ou equiparado;
b) de natureza especial ou equivalente;
c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
III - para os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;
IV - para os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o
Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal;
V - para os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
VI - para os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, e
os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; e
VII - para os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.

Pessoa que o(a) torna
politicamente exposto
(

) Eu mesmo

(

) Pais

(

) Filho(a)/Enteado(a)

(

) Cônjuge

(

) Companheiro(a)

(

) Representante

(

) Outras Pessoas Próximas

I

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

II

III

(

IV

V

) TITULAR

VI

(

VII Inicio do Mandato Fim do Mandato

) REPRESENTANTE LEGAL

(

) PROCURADOR

(No caso de representante legal ou procurador, anexar documento comprobatório atualizado dessa condição)
Declaro sob as penas da lei , que as informações acima prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

___________________________________, _____ de _________________________ de _________| ______________________________________
(local)
(Dia)
(Mês)
(Ano)
(Assinatura do Titular/ Responsável)

