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O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de deliberação colegiada do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, sendo responsável pela definição de sua política geral de administração. 

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno da Entidade, sendo 
responsável por examinar, analisar e emitir pareceres sobre os atos da sua administração.

O Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA detalha as competências de cada um dos 
Conselhos: 

O papel dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

na gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

CONHEÇA A GOVERNANÇA DO SEBRAE PREVIDÊNCIA

CONSELHO FISCALCONSELHO DELIBERATIVO

estabelecer a política geral de administração da 

Entidade;

aprovar as alterações ao Estatuto e aos Regulamentos 

dos Planos de Benefícios;

aprovar o Regimento Eleitoral e demais normativos 

internos da Entidade;

aprovar o ingresso ou a retirada de Patrocinador;

aprovar a criação ou a extinção de Planos de 

Benefícios;

aprovar o plano de custeio, as avaliações atuariais e a 

política de investimentos de cada um dos Planos de 

Benefícios administrados pela Entidade, bem como a 

política de investimentos da própria Entidade;

admitir e destituir os membros da Diretoria Executiva;

aprovar a proposta orçamentária anual; e

aprovar a prestação de contas da Diretoria Executiva, 

bem como o Balanço Patrimonial dos Planos de 

Benefícios e outros documentos exigidos pela legislação 

em vigor, dentre outras competências.

examinar e emitir parecer 

sobre os balancetes da 

Entidade;

emitir parecer sobre os 

Balanços Patrimoniais dos 

Planos de Benefícios adminis-

trados pela Entidade, bem 

como sobre a prestação de 

contas da Diretoria Executiva.

apontar as irregularidades 

verificadas, sugerindo medidas 

saneadoras;

emitir relatórios de controles 

internos sobre os assuntos 

previstos na legislação aplicá-

vel; e

examinar, a qualquer época, 

os livros e documentos fiscais 

dos planos de benefícios que 

administra, dentre outras 

competências.

Continua ->



Participantes Empréstimos

Investimentos

6.582 107 332 341 7.362
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 444 miR$ 444 miR$ 444 mi

Benefícios

5.455 = R$ 79 milhões

= R$ 4 milhões212

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em jul/2014

Rentabilidade das Cotas

7,24%

6,95%

5,41%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.674,81

R$ 402.852,36
107

49
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

49
Aposentadoria 

Antecipada

7
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística jul/2014

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de julho/2014).

AGOSTO DE 2014

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

O Plano SEBRAEPREV em números

RENDAS PASSIVAS 

Acesse o fascículo Rendas Passivas
O conceito simplificado de Renadas Passivas indica que são rendas  que a pessoa 

recebe sem que precise trabalhar. Como isso é possível? Entenda mais sobre o assunto 
lendo o primeiro fascículo: Rendas Passivas. 

O fascículo Rendas Passivas traz orientações e estímulos para a formação de reservas 
de poupança de curto, médio e longo prazos. Táticas sistematizadas para otimizar os 
esforços de formação de poupança. Fontes de economia que podem contribuir para a 
poupança da família.

Acesse: http://sebraeprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Rendas-Passivas.pdf

As obrigações dos Conselheiros não se esgotam 
nas competências anteriormente mencionadas, pois, 
na condição de dirigentes de EFPC's, devem se valer 
de todos os esforços necessários para o desempenho 
de sua função com transparência, ética, qualidade 
técnica e gerencial, visando alcançar o objetivo final 
da Entidade, qual seja o de gerenciar adequadamente 
os planos que administra para pagar benefícios 
previdenciários.

Para o exercício de suas atividades, os conselhei-
ros devem contar com a assessoria de profissionais 
especializados, pois seria impossível o ter domínio de 
todas as informações técnicas que envolvem o dia 
adia da Entidade. 

No entanto, caso os conselheiros, no exercício de 
suas funções, venham a causar danos ou prejuízos, 
p o r  a ç ã o  o u  o m i s s ã o ,  à  E n t i d a d e  o u  a o 
PlanoSEBRAEPREV, responderão civilmente. 

CONHEÇA A GOVERNANÇA DO SEBRAE PREVIDÊNCIA


