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CONTATO
Acesse o site www.sebraeprev.com.br para obter mais informações do Relatório Gerencial.
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber a sua opinião: 
comunicacao@sebraeprev.org.br

DA COMPOSIÇÃO O PAPEL

O Conselho
Deliberativo, órgão
máximo de
deliberação colegiada
do SEBRAE
PREVIDÊNCIA, é
responsável pela
definição da política
geral de administração
da Entidade e de seus
planos de benefícios. 

O Conselho Fiscal,
órgão de fiscalização e
controle interno do
SEBRAE PREVIDÊNCIA,
é responsável por
examinar, analisar e
emitir pareceres sobre
os atos da
administração da
Entidade e de seus
planos de benefícios.

ELEIÇÕES 2011

A partir do dia 

5 de setembro,
por meio do site 

www.sebraeprev.com.br
você terá acesso a todas 
as informações e datas 

referentes ao 
processo eleitoral. 

Em mais um processo de responsabilidade e
transparência na governança corporativa, o SEBRAE
PREVIDÊNCIA realizará eleições para a escolha de
novos conse lheiros e seus respectivos suplentes. 

Este será o momento para os Participantes e As-
sistidos exercerem a escolha democrática de futu -
ros conselheiros da Entidade, que terão a respon- 
sabilidade de participar do processo decisório e
também fiscalizar os atos do fundo de pensão. 

O Conselho Deliberativo é constituído por 8 membros 
n 4 membros eleitos pelos Participantes e Assistidos

1 membro titular e seu respectivo suplente vinculado ao Patrocinador Fundador 

3 membros titulares e seus respectivos suplentes vinculados a qualquer Patroci-

nador ou Instituidor

n 1 membro titular e seu respectivo suplente indicado pelo Patrocinador Fundador

n 3 membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pela Assembléia de

Patrocinadores e Instituidores

n O presidente do Conselho Deliberativo será designado, dentre os 8 membros ti -

tulares do colegiado, pelo Patrocinador Fundador. Já o vice-presidente será esco lhido

dentre seus membros titulares, mediante votação que conte com o voto favorável da

maioria simples dos votos dos membros presentes do Conselho Deli be rativo.  

O Conselho Fiscal é constituído por 4 membros 
n 2 membros titulares e seus respectivos suplentes eleitos diretamente pelos Par-

ticipantes e Assistidos.

n 2 membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pela Assembléia de

Patrocinadores e Instituidores. 

n O presidente do Conselho Fiscal será escolhido pelos membros titulares eleitos

pelos Participantes e Assistidos, dentre eles. 

Participantes e Assistidos elegerão Conselheiros
para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 

O Informe SEBRAEPREV deste mês 
traz um pouco sobre o papel de cada Conselho e como são formados. 
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facebook
O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O perfil no facebook foi criado para 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 
Acesse agora mesmo: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

Você conhece o seu 
plano de previdência
complementar? Esta
publicação é uma
oportunidade para você
aprender um pouco mais
sobre o plano
SEBRAEPREV e suas
vantagens.

FIQUE POR DENTRO

Contribuições dos Participantes 
n Contribuição Básica de Participante: É obrigatória, com
contrapartida do Patrocinador (exceto na hipótese de opção
pelo Instituto do Autopatrocínio). É paga mensalmente pelo
Participante, cujo valor correspondente a um percentual inteiro
variável entre 1% (um por cento) e 7% (sete por cento) a ser
aplicado na parcela do respectivo Salário de Contribuição exce-
dente a 15 VRP.

n Contribuição Voluntária de Participante: De caráter fa -
cultativo, sem contrapartida do Patrocinador:

- Pode ser esporádica, não sujeita a limite máximo e
com valor mínimo de 1 VRP = R$ 194,82

- A Contribuição Voluntária Esporádica também pode
ser feita por Participantes na condição de Assistidos
(aposentados). Nesse caso, o seu benefício será recalculado
no mês de junho posterior à data do aporte.

- Pode ser mensal, na forma de percentual livremente
escolhido pelos Participantes. A escolha do percentual deverá
ser efetuada na adesão ao Plano ou nos meses de junho e
julho de cada exercício. Os valores mínimo e máximo são de
1% e 30% do Salário de Contribuição respectivamente.

n Ainda existe a Contribuição de Serviço Passado para o
caso de Participantes que tiveram direito e optaram pelo
Serviço Passado. 
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EMPRÉSTIMOS

Implantado em novembro
de 2009, foram concedidos

1000 empréstimos, 
totalizando 

R$ 8 milhões. 
Em julho, foram 72 operações
com valor médio de R$ 9 mil.

No início do mês de outubro, o SEBRAE PREVIDÊN-
CIA lançará o Portal do Programa de Educação Finan-
ceira e Previdenciária, o Planejar. 

Voltado aos Participantes do Plano SEBRAEPREV e
seus familiares, empregados das Patrocinadoras e de-
mais públicos do Instituto, o Planejar tem o objetivo de
orientar e ampliar o conhecimento sobre finanças e pre-
vidência. 

Assuntos como consumo consciente e responsável,

prevenção e combate às dívidas, formação de poupança
de curto e longo prazo, educação financeira infantil, van-
tagens da previdência complementar e finanças pessoais
serão alguns dos temas tratados.

As ações serão realizadas por meio de informativos
impressos e eletrônicos, palestras, visitas técnicas, apre-
sentações teatrais, atendimento personalizado, vídeos e
outros. Tudo isso será disponibilizado no site do Planejar.
Aguardem!

SEBRAE PREVIDÊNCIA lançará programa de 
educação financeira e previdenciária - PLANEJAR

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 280 milhões
Rentabilidade da COTA
nos últimos 12 meses

7,22%

Ao Investir os recursos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA busca
não só a rentabilidade da aplicação, mas também
segurança e liquidez, com o objetivo de dar maior
tranquilidade ao futuro do Participante. 

A COTA é o índice de atualização 
utilizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
que tem como objetivo fazer com que as
contribuições e benefícios do Plano
SEBRAEPREV sejam atualizados de acordo
com a rentabilidade líquida obtida nas
aplicações financeiras.

PARTICIPANTES

88% de adesão
O Sistema SEBRAE fechou julho
com 5.843 empregados. Desses,
5.118 são Participantes Ativos. 

n Autopatrocinados: 257 
n BPD: 143 n Assistidos: 78
Total: 5.596 Participantes do

Plano SEBRAEPREV

Pensão por Morte: 3
Aposentadoria Antecipada: 41

Aposentadoria Normal: 33
Aposentadoria por Invalidez: 1

BENEFÍCIOS


