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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

ELEIÇÕES DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL - 2021 

 

A Comissão Eleitoral da Fundação Viva de Previdência, constituída por meio da  

Resolução/Conselho Deliberativo Nº 177 de 17 de fevereiro de 2021, destinada a organizar o 

processo de eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no artigo 35 da Lei Complementar Nº 109/2001, e em obediência ao Estatuto da 

Fundação Viva de Previdência e Regulamento Eleitoral, convoca os participantes dos Planos 

de Benefícios da Fundação Viva de Previdência, pelo presente Edital de Convocação:  

 

CAPÍTULO I 

 DO OBJETO 

 

Artigo 1º. - O processo eleitoral é destinado à escolha de representantes dos participantes dos 

Planos, para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, que possuem a seguinte composição: 

 

I – Conselho Deliberativo: 

 

a) 2 (dois) conselheiros titulares e respectivos suplentes, eleitos pelos participantes e 

assistidos, inscritos no Plano de Benefícios Previdenciários da Fundação que possua o maior 

"Índice de Representação"; e 

 

b) 4 (quatro) conselheiros e respectivos suplentes, eleitos pelos participantes e assistidos, 

vinculados a qualquer um dos Planos de Benefícios Previdenciários da Fundação. 

 

II – Conselho Fiscal 

 

a) 1 (um) conselheiro titular e respectivo suplente, vinculado ao Plano de Benefícios 

Previdenciários que possua o maior “Índice de Representação"; e 

 

b) 3 (três) conselheiros titulares e respectivos suplentes, eleitos pelos participantes e 

assistidos vinculados a qualquer um dos Planos de Benefícios Previdenciários da 

Fundação. 
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Seção I 

Do mandato 

 

Artigo 2º. O mandato das duplas eleitas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal terá início em 

1º de setembro de 2021 e término em 31 de agosto de 2025.  

 

Artigo 3º.  Para as alternâncias no Conselho Deliberativo as duplas eleitas em 5º e 6º lugar 

assumirão no segundo ano de cada período de mandato, tendo início em 1º de setembro de 

2023 e término em 31 de agosto de 2027. 

 

Artigo 4º.  Para a alternância no Conselho Fiscal a dupla eleita em 4º lugar, assumirão no 

segundo ano de cada período de mandato, tendo início em 1º de setembro de 2023 e término 

em 31 de agosto de 2027. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Seção I 

Dos Eleitores 

 

Artigo 5º. São eleitores, todos os participantes e assistidos, maiores de 18 (dezoito) anos, 

inscritos nos planos de benefícios previdenciários administrados pela Fundação, há pelo menos 

03 (três) anos e adimplentes até 30 de abril de 2021. 

 

Seção II 

Da Inscrição e Candidatura 

 

Artigo 6º. As inscrições se darão através de duplas compostas por candidato titular e seu 

respectivo suplente, inscritos no mesmo plano de benefícios, sendo vedada a inscrição para 

escolha dos representantes por meio de chapas. 

 

Artigo 7º. Os candidatos a titular e suplente só poderão se inscrever para concorrer a apenas 

uma vaga e somente em um dos conselhos.  
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Artigo 8º. As inscrições das duplas de candidatos poderão ser realizadas no período de 20 a 

30 de abril de 2021, e os candidatos deverão preencher os seguintes documentos, disponíveis 

no site www.vivaprev.com.br, no ambiente reservado para o processo eleitoral – 2021, a saber: 

 

I. Requerimento de Inscrição;  

II. Termo de Responsabilidade; 

III. Currículo sintético; e 

IV. Propostas de campanha.  

 

§ 1º. Os documentos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser 

enviados, de forma digital, à Comissão Eleitoral, por meio do endereço eletrônico – 

comissaoeleitoral@vivaprev.com.br. 

 

§ 2º. Para fins de inscrições, além dos documentos citados nos incisos de I a IV, será obrigatório 

o envio dos demais documentos exigidos no artigo 26, do Regulamento Eleitoral. 

 

Artigo 9º. As duplas de candidatos terão o prazo de 11 (onze) dias para realização de inscrições, 

obedecendo as regras do processo eleitoral.  

 

Seção III 

Da Impugnação de inscrições ou da Desistência de Candidato 

 
 

Artigo 10. A Comissão Eleitoral divulgará no dia 06 de maio de 2021, por meio do portal da 

Fundação, a relação das duplas inscritas para concorrerem ao cargo dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, por ordem de recebimento do pedido de inscrição. 

 

Artigo 11. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da divulgação da relação 

das duplas inscritas, para solicitação, por qualquer eleitor, de impugnação de inscrição. A qual 

deverá ser necessariamente motivada e comprovada, a ser endereçada à Comissão Eleitoral, 

por meio eletrônico. 

 

Artigo 12. A Comissão Eleitoral terá o prazo de 2 (dois) dias para analisar e remeter as 

solicitações de impugnação às duplas para apresentação de recurso. 

 

http://www.vivaprev.com.br/
mailto:comissaoeleitoral@vivaprev.com.br
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Artigo 13. Recebida a solicitação de impugnação, a dupla terá o prazo de 4 (quatro) dias, para 

apresentar recurso, remetendo a documentação a Comissão Eleitoral por meio eletrônico. 

 

Artigo 14. A Comissão Eleitoral decidirá, em instância única e definitiva, sobre o mérito do 

recurso contra a impugnação, e após o prazo de recurso, terá 2 (dois) dias para analisar e 

divulgar no portal da Fundação o resultado das impugnações que lhe foram apresentadas, 

homologando a lista final das duplas habilitadas e divulgando-a pelo portal da Fundação no dia 

20 de maio de 2021. 

 

Artigo 15. A partir da data de encerramento das inscrições das duplas, a desistência ou 

impugnação julgada procedente do candidato a titular ou do suplente exclui a candidatura da 

dupla, não sendo permitida a substituição. 

 

Seção IV 

Da campanha eleitoral 

 

Artigo 16. As duplas poderão realizar campanha eleitoral a partir de 21 de maio de 2021. 

 

Seção V 

Do processo de votação 

 

Artigo 17. A votação será realizada via internet, por meio de serviço terceirizado, especializado 

em sistemas de votação online, no período de 14 a 18 de junho de 2021, com início às 8h (oito) 

horas e término às 18h (dezoito) horas, respectivamente, do primeiro e último dia de votação, 

considerando o horário de Brasília/DF.   

 

Artigo 18. As instruções para a votação via internet, serão divulgadas no portal da Fundação e 

demais canais de comunicação.  

 
 

Seção VI 

Da Apuração dos Votos 

 
Artigo 19. A apuração dos votos recebidos será realizada pelo sistema de eleição 

imediatamente após o encerramento da votação, considerando o horário de Brasília/DF.  

Devendo o resultado preliminar ser divulgado no portal da Fundação. 
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Seção VII 

Do empate 

 
 

Artigo 20. Em caso de empate, a Comissão Eleitoral terá 1 (um) dia para avaliar os requisitos 

para desempate das duplas e publicar o resultado no portal da Fundação. 

 

Seção VIII 

Do Pedido de Esclarecimento, Divulgação dos Resultados, e da posse 

 

Artigo 21. Os candidatos terão 2 (dois) dias para apresentar pedido de esclarecimento à 

Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 22. A Comissão Eleitoral terá 1 (um) dia para responder aos pedidos de esclarecimentos. 

 

Artigo 23. A divulgação do resultado final da eleição será realizada no dia 25 de junho 2021. 

 

Artigo 24. A posse das duplas eleitas de 1º a 4º lugar para o Conselho Deliberativo e das 

duplas eleitas de 1º a 3º lugar para o Conselho Fiscal, ocorrerá no dia 31 de agosto de 2021. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 25. O Estatuto da Fundação, o Regulamento Eleitoral, o Edital de Convocação da 

Eleição/2021, bem como os seus respectivos anexos, estarão disponíveis no portal da 

Fundação (www.vivaprev.com.br), a partir de 20 de abril 2021. 

 

Artigo 26. As comunicações entre os candidatos e a Comissão Eleitoral serão realizadas pelo 

e-mail - comissaoeleitoral@vivaprev.com.br. 

 

Artigo 27. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Calendário Eleitoral; 

Anexo II – Requerimento de Inscrição; 

Anexo III –Termo de Responsabilidade; 

http://www.vivaprev.com.br/
mailto:comissaoeleitoral@vivaprev.com.br
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Anexo IV – Currículo sintético dos candidatos;  

Anexo V – Propostas de campanha da dupla; 

Anexo VI – Requerimento de impugnação; e 

Anexo VII – Requerimento de defesa de impugnação. 

 

 

 

 


