Administrador
Previtec - Previdência e Tecnologia Ltda.
DADOS CADASTRAIS COMPLEMENTARES

Para fins de complemento do cadastro da SÃO BERNARDO PREVIDÊNCIA PRIVADA, nos termos
previstos na Instrução SPC nº 26 de 01/09/2008, solicitamos as seguintes informações.

Plano de Previdência Complementar São Bernardo

CNPB nº 1980.0007-19

Nome do declarante:

CPF:

E-mail:

DDD - Telefone
(____) __________________

Enquadramento na condição de Pessoa Politicamente Exposta

Resposta

Declarante Brasileiro: Responder as questões de 1 a 8
Declarante Estrangeiro: Responder também a questão 9

Você, seus representantes, familiares ou pessoas de seu
relacionamento próximo, nos últimos 5 anos:
Veja ao final observações (1) e (2)

1) Desempenham ou desempenharam, no Brasil ou em país,
território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou
função pública relevante?

Sim (

)

Não (

)

2) Exercem ou exerceram mandatos eletivos dos Poderes
Executivo e Legislativo da União?

Sim (

)

Não (

)

3) Ocupam ou ocuparam cargo no Poder Executivo da União,
tais como: de Ministro de Estado ou equiparado, de natureza
especial ou equivalente; de presidente, vice-presidente e
diretor de ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas,
empresas públicas ou sociedades de economia mista; do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e
equivalentes?

Sim (

)

Não (

)

4) São ou foram membros do Conselho Nacional de Justiça,
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores nos
últimos 5 anos?

Sim (

)

Não (

)

5) São ou foram membros do Conselho Nacional do
Ministério Público, Procurador-Geral da República, ViceProcurador-Geral da República, Procurador-Geral do
Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar,
Subprocuradores-Gerais da República e Procuradores-Gerais
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal?

Sim (

)

Não (

)
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6) São ou foram membros do Tribunal de Contas da União e
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas da União?

Sim (

)

Não (

)

7) São ou foram governadores de Estado e do Distrito
Federal, presidentes de tribunal de justiça, de assembléia
legislativa e de Câmara Distrital, presidentes de tribunal e de
conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito
Federal?

Sim (

)

Não (

)

8) São ou foram prefeitos ou presidentes de Câmara
Municipal das capitais de Estado nos últimos 5 anos?

Sim (

)

Não (

)

9) Exercem ou exerceram importantes funções públicas em
outro país, como. por exemplo, chefes de Estado e de
Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes
públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de
empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos?

Sim (

)

Não (

)

(1)

O prazo de cinco anos deve ser contado, retroativamente, a partir de 02/09/2008, ou da data de início da
relação jurídica estabelecida com a São Bernardo se posterior (inscrição do Participante no Plano ou
início de recebimento de benefício, se Beneficiário).
(2)
São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o
companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações ora prestadas são verdadeiras, assumindo por elas
integral responsabilidade e comprometendo-me a comunicar a São Bernardo Previdência Privada , caso
haja qualquer alteração posterior a esta data.

Local e Data

Assinatura do declarante (Reconhecer a firma)
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