
  

CAGEPREV – FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

COMISSÃO ELEITORAL

EDITAL DAS ELEIÇÕES DE 2020

A Comissão Eleitoral da CAGEPREV, nomeada nos termos da portaria Nº 246/2020/
DPR de 20 de julho de 2020 leva ao conhecimento dos participantes que receberá
inscrição para a eleição de 1 (um) membro do Conselho Deliberativo e 1 (um) mem-
bro do Conselho Fiscal da CAGEPREV, de acordo com o dispositivo no Estatuto da
Fundação.

1 DAS VAGAS

1.1 Um membro para o Conselho Deliberativo e seu respectivo suplente.
1.2 Um membro para o Conselho Fiscal e seu respectivo suplente.

2 DOS CANDIDATOS

2.1 Podem concorrer às eleições da CAGEPREV – FUNDAÇÃO CAGECE DE PRE-
VIDÊNCIA COMPLEMENTAR, participantes da Fundação nas categorias Participan-
te  Ativo/Autopatrocinado e Assistido  (aposentado)  inscrito  na CAGEPREV até  15
(quinze) dias corridos antes da publicação do presente Edital.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão aceitas mediante a solicitação escrita e assinada pelo (a) in-
teressado (a) e respectivo suplente, de que é candidato (a) ao Cargo do Conselho
Deliberativo (Anexo II) ou Conselho Fiscal (Anexo III).

3.2 Os candidatos titulares e suplentes ao Conselho Deliberativo e Fiscal deverão
atender aos requisitos exigidos na Resolução CNPC Nº 19 de 30 de março de 2015
e nos Artigos 26 e 45 do Estatuto da CAGEPREV::

3.2.1 Comprovação de experiência no exercício de pelo menos uma
das seguintes atividades: Financeira, Administrativa, Contábil, Jurídica,
Atuarial, de Fiscalização ou de Auditoria (Modelo Anexo I).

3.2.2  Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado
(Modelo Anexo II ou III).

3.2.3  Não  ter  sofrido  penalidade  administrativa  por  infração  da
Legislação  da  Seguridade  Social,  inclusive  da  Previdência
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Complementar  ou  como  Servidor  Público,  Empregado  Público  ou
Empregado de Empresa Estatal (Modelo Anexo II ou III).

3.3 Em atendimento ao Artigo 5º da Resolução CNPC Nº 19 de 30 de março de
2015,  os  candidatos  ao  Conselho  Deliberativo  deverão  ter  condições  de  serem
certificados por entidade de reconhecida capacidade técnica, no prazo de 01 (um)
ano.

3.4  As informações prestadas pelos candidatos através de Declaração dos itens
3.2.1 a 3.2.3 serão analisadas pela Comissão Eleitoral, podendo a mesma exigir sua
comprovação  e  em  caso  de  não  atendimento  ou  não  sejam  verdadeiras,  a
candidatura não será homologada.

3.5 No caso de um dos candidatos titulares e suplentes não tiver sua candidatura
homologada,  o  outro  candidato  remanescente  poderá  pleitear  novo  registro  com
outro candidato, atendendo aos critérios contidos no item 3 – “DAS INSCRIÇÕES”
do presente Edital e dentro do prazo estabelecido pela Comissão Eleitoral.

3.6  A  entrega  dos  documentos  constantes  nos  itens  3.1.  e  3.2.1  a  3.2.3,
devidamente  assinados  e  digitalizados,  deverá  ser  feita  pelo  e-mail:
grupo.eleicaocageprev2020@cagece.com.br

3.7  Os integrantes  da  Comissão  Eleitoral  emitirão  recibo  de  entrega  digitalizado
(Modelo Anexo IV).

3.8  Para  esclarecimento  de  eventuais  dúvidas  os  candidatos  podem  entrar  em
contato com a comissão eleitoral, cujos contatos seguem abaixo.

 Etienne Unias de Vasconcelos – GEDEJ – Gerência de Desenvolvimento
Jurídico
Contato: (85) 3101-1867 
E-mail: etienne.vasconcelos@cagece.com.br

 Roberto Cardoso Lessa – AUDIN – Auditoria Interna 
Contato: (85) 3101-1759. 
E-mail: roberto.lessa@cagece.com.br 

 Marta Edna de Oliveira Leão – GEPES – Gerência de Desenvolvimento
de Pessoas 
Contato: (85) 3101-1719. 
E-mail marta.leao@cagece.com.br
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4 DA CÉDULA ELEITORAL ELETRÔNICA

4.1 Na cédula eleitoral eletrônica deverão constar os nomes dos candidatos e seus
suplentes,  mediante  ordem determinada por sorteio.  Constará  também a foto  do
candidato titular ao cargo.

4.2  O sorteio  será  realizado  no dia  estabelecido  no  cronograma pela  Comissão
Eleitoral,  transmitido  aos  candidatos,  por  meio  da  plataforma  eletrônica  da
companhia. O não comparecimento dos candidatos não será fator impeditivo para a
realização do sorteio.

4.3 Cumpridos o que determina os itens 4.1 e 4.2 a Comissão Eleitoral encaminhará
ao  analista  responsável  junto  a  Gerência  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação  –  GETIC  para  inserção  das  Cédulas  Eleitorais  no  Programa
Informatizado da Eleição.

5 DOS ELEITORES 

5.1  Terão  o  direito  a  votar  os  membros  da  CAGEPREV,  nas  Categorias  de
Participante  e  Assistido,  inscritos  na  Fundação  até  15  dias  corridos  da  data  da
publicação do presente Edital. 

5.2 Será disponibilizada aos candidatos titulares e suplentes a relação dos eleitores,
fornecida pela CAGEPREV. 

6 DA ELEIÇÃO E LOCAIS DE VOTAÇÃO 

6.1  A Eleição será através de votação eletrônica via internet, através do Portal da
Cagece. O eleitor participante da CAGEPREV poderá exercer o direito ao voto em
qualquer  local  com acesso  à  Internet  e  utilizando  o  dispositivo  que  melhor  lhe
convier,  após  receber  uma  senha  pessoal  e  intransferível  que  lhe  será
disponibilizada.

6.2 A Comissão Eleitoral divulgará nos mais variados meios de comunicação o menu
interativo constando o número de chapas, nome e foto dos candidatos.

6.3 O eleitor, seguindo os passos para a votação selecionará o candidato de sua
preferência,  apertará  a  tecla  respectiva  na  qual  vai  registrar  seu  voto  e  após,
novamente apertará a tecla confirmando a escolha.

6.4 O eleitor votará primeiro para o candidato ao Conselho Deliberativo e depois
para o candidato ao Conselho Fiscal, apertando a tecla correspondente para cada
candidato e clicando em outra tecla para a confirmação do seu voto.
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7 DO SUPORTE TÉCNICO NO DIA DA ELEIÇÃO 

7.1 A  Comissão  Eleitoral  contará  com  o  apoio  dos  técnicos  da  Gerência  de
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  –  GETIC  para  prestar  orientação  ou
implementar  alguma providência por ventura necessária  para que o eleitor  tenha
plena condição de registrar seu voto.

8 DA VOTAÇÃO 

8.1 A Comissão  Eleitoral  disponibilizará  no  Portal  da  CAGECE e  na  intranet  o
sistema informatizado das Eleições, no período de votação, o qual será divulgado
com antecedência.

8.2 O voto será secreto e único por eleitor.

8.3 Não será permitido voto por procuração.

8.4 Caso o eleitor não tenha recebido a senha para a votação, este deverá entrar em
contato  com os  membros  da  Comissão  Eleitoral,  através  de  telefones  e  e-mails
divulgados, que previamente providenciarão o envio da mesma.

9 DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 Cada candidato/suplente  poderá credenciar  junto  a  Comissão  Eleitoral  até  2
(dois) fiscais para acompanhar todo o processo eleitoral.

9.2 A transmissão da apuração dos votos poderá contar com a participação de até 2
(dois) fiscais por candidato/suplente.

10 DA APURAÇÃO 

10.1 A Comissão de Apuração será constituída de 03 (três) membros sendo 01 (um)
Presidente,  escolhidos  pela  Comissão  Eleitoral,  de  acordo  com  o  Artigo  54  do
Estatuto da CAGEPREV.

10.2 A apuração será virtual por meio amplamente divulgado.

11 DA ELEIÇÃO 

11.1 Será considerado eleito (a) o (a) candidato(a) que obtiver o maior número de
votos, de acordo com o item 1 – “DAS VAGAS”, do presente Edital.

11.2  Em  caso  de  empate  no  resultado  da  apuração  será  considerado  eleito,
sucessivamente, o (a) candidato (a):

 Com maior idade;

Maior tempo como Membro da Cageprev;
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 Maior tempo de serviço na Cagece;

 Sorteio. 

12 DO RECURSO 

12.1 Os atos praticados em desacordo com o presente Edital e que importarem em
violação de direitos assegurados aos candidatos,  serão suscetíveis de recurso à
Comissão Eleitoral.

13 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1 Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Comissão Eleitoral.

13.2  À  Comissão  Eleitoral,  como  única  instância  recursal  do  presente  processo
eleitoral, cabe julgar e decidir sobre todos os recursos apresentados.

14 CRONOGRAMA

14.1 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 13/08/2020

14.2 INSCRIÇÃO 14/08/2020 a 18/09/2020

14.3 ANÁLISE DOS CANDIDATOS 21/09/2020

14.4 REGISTRO DE NOVA CANDIDATURA 22/09/2020

14.5 HOMOLOGAÇÃO E SORTEIO: 

14.5.1 SE NÃO HOUVER NOVA CANDIDATURA 22/09/2020

14.5.2 SE HOUVER NOVA CANDIDATURA  23/09/2020

14.6 VOTAÇÃO 24/09/2020 e 25/09/2020

14.7 APURAÇÃO  28/09/2020

14.8 APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 29/09/2020

14.9 ANÁLISE RECURSO 30/09/2020

14.10 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 30/09/2020
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ANEXO I

Modelo de Declaração de Experiência no
Exercício de Atividade Profissional
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Papel timbrado do empregador

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Declaramos para os devidos fins que o(a) Senhor(a) _________________________,
portador da cédula de identidade RG nº _____________________ e inscrito no CPF
sob  o  número  _______________________,  trabalha  (trabalhou)  na
___________________________________________________________,  no
período de ___ de _____________ de _____ a ___ de _____________ de _____,
exercendo (tendo exercido) o cargo de ____________________________________,
na função de ________________________________________________________.

Fortaleza, ___ de _______________ de 2020.

_____________________________________________

Assinatura e carimbo da área de pessoal
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ANEXO II

Modelo de Ficha de Registo e Homologação

CONSELHO DELIBERATIVO
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Ilmo. Senhor Coordenador da Comissão Eleitoral das Eleições CAGEPREV/2020.

Pedido de Registro e Homologação ao Cargo de membro do Conselho Deliberativo.

Eu,  ________________________________________,  matrícula  ___________  e
respectivo suplente, __________________________________, matrícula ________
participante da CAGEPREV, com fundamento no Estatuto e no Edital  de normas
regulamentadoras  das  Eleições  2020  da  Fundação  Cageprev  de  Previdência
Complementar,  vimos  requerer  pedido  de  registro  e  posterior  homologação  dos
nossos nomes, com vistas à eleição para escolha para o cargo de membros titular e
suplente do CONSELHO DELIBERATIVO da CAGEPREV.

No presente termo declaramos, atendendo ao item 3. DAS INSCRIÇÕES do Edital
das Eleições 2020 e aos Artigos 26 e 45 do Estatuto da Cageprev:

Termos comprovada experiência no exercício de pelo menos uma das seguintes
atividades: Financeira, Administrativa, Contábil, Jurídica, Atuarial, de Fiscalização ou
de Auditoria.

Não termos sofrido condenação criminal transitada em julgado.

Não  termos  sofrido  penalidade  administrativa  por  infração  da  Legislação  da
Seguridade  Social,  inclusive  da  Previdência  Complementar  ou  como  Servidor
Público, Empregado Público ou Empregado de Empresa Estatal.

Declaramos  também  ter  conhecimento  de  que  as  informações  acima  prestadas
serão  analisadas  pela  Comissão  Eleitoral,  podendo  a  mesma  exigir  a  sua
comprovação  e  em  caso  de  não  atendimento  ou  não  sendo  verdadeiras,  as
candidaturas não serão homologadas.

Fortaleza, ___ de _______________ de 2020.

_____________________________________________

Membro Titular

_____________________________________________
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ANEXO III

Modelo de Ficha de Registo e Homologação

CONSELHO FISCAL
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Ilmo. Senhor Coordenador da Comissão Eleitoral das Eleições CAGEPREV/2020

Pedido de Registro e Homologação ao Cargo de membro do Conselho Fiscal.

Eu,  ________________________________________,  matrícula  ___________  e
respectivo suplente, __________________________________, matrícula ________
participante da CAGEPREV, com fundamento no Estatuto e no Edital  de normas
regulamentadoras  das  Eleições  2020  da  Fundação  Cageprev  de  Previdência
Complementar,  vimos  requerer  pedido  de  registro  e  posterior  homologação  dos
nossos nomes, com vistas à eleição para escolha para o cargo de membros titular e
suplente do CONSELHO FISCAL da CAGEPREV.

No presente termo declaramos, atendendo ao item 3. DAS INSCRIÇÕES do Edital
das Eleições 2020 e aos Artigos 26 e 45 do Estatuto da Cageprev:

Termos comprovada experiência no exercício de pelo menos uma das seguintes
atividades: Financeira, Administrativa, Contábil, Jurídica, Atuarial, de Fiscalização ou
de Auditoria.

Não termos sofrido condenação criminal transitada em julgado.

Não  termos  sofrido  penalidade  administrativa  por  infração  da  Legislação  da
Seguridade  Social,  inclusive  da  Previdência  Complementar  ou  como  Servidor
Público, Empregado Público ou Empregado de Empresa Estatal.

Declaramos  também  ter  conhecimento  de  que  as  informações  acima  prestadas
serão  analisadas  pela  Comissão  Eleitoral,  podendo  a  mesma  exigir  a  sua
comprovação  e  em  caso  de  não  atendimento  ou  não  sendo  verdadeiras,  as
candidaturas não serão homologadas.

Fortaleza, ___ de _______________ de 2020.

_____________________________________________

Membro Titular

_____________________________________________

Membro Suplente
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ANEXO IV

Recibo de Entrega de Ficha de Registro e
Homologação para o Conselho Deliberativo e

o Conselho Fiscal
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RECIBO DE ENTREGA DE FICHA DE REGISTRO DE CANDIDATURA
AO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

Declaramos para os devidos fins que o(a) Senhor(a)  _________________________
entregou junto ao membro da Comissão Eleitoral das Eleições 2020 da Cageprev, a
documentação  para  registro  de  candidatura  ao  Conselho  _______________,  da
chapa composta pelo(a) candidato a membro titular _________________________,
matrícula __________, e seu respectivo suplente __________________________.

Fortaleza, ___ de _______________ de 2020.

_____________________________________________

Membro da Comissão Eleitoral
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