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ESTATUTO ESTATUTO  

   

(...) (...)  

Art. 9º - São órgãos estatutários do SEBRAE-

PREVIDÊNCIA: 

Mantido.  

(...) (...)  

§ 10 - Os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal terão mandato de 3 (três) anos,  permitida 

uma única recondução ou reeleição, conforme o 

caso, e permanecerão no exercício dos seus 

cargos até a investidura de seus sucessores. 

§ 10 - Os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal terão mandato de 4 (quatro) anos,  

permitida uma única recondução ou reeleição, 

conforme o caso, e permanecerão no exercício 

dos seus cargos até a investidura de seus 

sucessores. 

Alteração do mandato dos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

Entidade, visando a compatibilização com 

o mesmo prazo previsto para os órgãos 

estatutários dos Patrocinadores. 

Vide disposição transitória sobre o 

assunto (art. 40). 

(...) (...)  

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Renomeação do Capítulo. 

(...) (...)  

 Art. 40 – O mandato de 4 (quatro) anos, 

previsto na nova redação do § 10 do artigo 9º 

deste Regulamento, somente valerá para os 

membros do Conselho Deliberativo e Fiscal 

que tomarem posse após a aprovação da 

presente alteração estatutária pelo órgão 

oficial competente. 

Em adequação à alteração processada no 

§ 10 do artigo 9º deste Estatuto. 
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 Parágrafo Único – A data do término do 

mandato dos atuais membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, em vigor quando da 

aprovação da presente alteração estatutária 

pelo órgão oficial competente, será prorrogada 

para o dia  31.03.2015.  

Os mandatos atuais venceriam em 

16.12.2014. Contudo, considerando 

aspectos relacionados à governança dos 

Patrocinadores, bem como a alteração do 

tempo do mandato, efetuada no § 10 do 

artigo 9º deste Estatuto, a referida 

prorrogação, em caráter excepcional, por 

poucos mais de 3 (três) meses, tornou-se 

necessária e recomendável.  

   

Art. 40 - Este Estatuto, com suas alterações, foi 

aprovado na 2ª reunião ordinária do Conselho 

Deliberativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, 

realizada em 30.06.2010, e entrará em vigor após 

ser aprovado pelos órgãos oficiais competentes. 

Art. 41 - Este Estatuto, com suas alterações, foi 

aprovado na 2ª reunião ordinária do Conselho 

Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

realizada em 04.06.2014, e entrará em vigor após 

ser aprovado pelo órgão oficial competente. 

Renumeração do dispositivo. 

 

Adequação à aprovação das presentes 

alterações estatutárias. 

 

Aprimoramento redacional. 

 


