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REGULAMENTO DO CONSELHO 

DELIBERATIVO - MÚTUOPREV 
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O Conselho Deliberativo da Mútuoprev 

 

Art. 1º O Conselho Deliberativo tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da 

Entidade, tendo pleno conhecimento dos valores, propósitos dos participantes, zelando 

pelo seu aprimoramento. 

 

Escopo de Atuação e Objetivos 

 

Art. 2º O Conselho deve estabelecer a orientação geral da Entidade e decidir sobre 

questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes: 

(i) Promover e observar o objeto social da Entidade; 

(ii) Zelar pelos interesses dos participantes, sem perder de vista os 

demais interessados; 

(iii) Zelar pela perenidade da Entidade, dentro de uma perspectiva de 

longo prazo e de sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem 

econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa, na 

definição de suas atividades; 

 

Composição, mandato e Investidura 

 

Art. 3º O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação superior da MÚTUOPREV e, 

ressalvado o disposto no Artigo 33 do Estatuto da Entidade,será composto por 06 (seis) 

membros efetivos e respectivos suplentes, sendo 04 (quatro) indicados pelos 

Instituidores e 

02 (dois) eleitos entre os participantes e assistidos, cabendo aos Instituidores a indicação 

do seu Presidente. 

§ 1º - O mandato dos conselheiros será por 03 (três) anos, ressalvado o disposto no 

Artigo 33 do Estatuto da Entidade, permitidas as re-indicação e reeleição; 

§ 2º - A escolha dos membros do Conselho Deliberativo, representantes dos 

participantes ativos e assistidos, dar-se-á mediante eleição convocada pela Diretoria 

Executiva com 30 (trinta) dias de antecedência de seu início, que poderá nomear uma 

comissão eleitoral para cuidar do processo eletivo, colhendo os votos através do correio, 

em cédulas contendo os nomes dos candidatos inscritos no prazo de até 20 (vinte) dias 
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antes do início da votação e enviadas aos participantes. Poderá também ser efetuada a 

votação por meio eletrônico através da internet. Serão eleitos efetivos os 2 (dois) 

primeiros que obtiverem maior número de votos válidos, sendo suplentes os 2 (dois) 

seguintes mais votados. 

§ 3º - Caso ocorra a vacância de cargo de membro titular representante dos Participantes 

Ativos e Assistidos por renúncia, destituição, impedimento definitivo ou falecimento, o 

suplente assumirá seu cargo pelo prazo remanescente do mandato e assumirá, como 

suplente, o membro mais votado na última eleição que ainda não integre o Conselho 

Deliberativo. 

§ 4º - Os membros do Conselho Deliberativo que forem indicados pelos Instituidores, 

independentemente das demais disposições estatutárias, poderão ser por eles destituídos, 

a qualquer tempo, sem que lhes assista direito a compensações. 

§ 5º - Caso ocorra a vacância do cargo de membro titular do Conselho Deliberativo 

indicado pelos Instituidores por renúncia, destituição, impedimento definitivo ou 

falecimento, o respectivo suplente assumirá o seu cargo pelo tempo remanescente do 

mandato e os Instituidores indicarão novo suplente. 

§ 6º - Na indicação dos membros do Conselho Deliberativo pelos Instituidores, será 

considerado o número de participantes vinculados aos Instituidores, bem como o 

montante dos respectivos patrimônios. 

 

Competências do Conselho Deliberativo 

Art. 4º Compete ao Conselho Deliberativo deliberar sobre as seguintes matérias: 

I - política geral de administração da MÚTUOPREV e dos Planos de Benefícios; 

II - alterações do Estatuto; 

III - alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios; 

IV - admissão de Instituidores; 

V - exclusão de Instituidor, condicionada a aprovação pelo órgão governamental 

competente; 

VI - estabelecimento, por meio de Resolução, do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; 

VII - aprovação da indicação do Atuário, podendo ser pessoa física ou jurídica. 

VIII - resultado dos cálculos atuariais e do orçamento anual para os planos 

administrados pela MÚTUOPREV; 
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IX - fixação das diretrizes de investimentos e orçamentárias; 

X - nomeação e destituição dos membros da Diretoria Executiva, fixando-lhes pró-

labore mensal se necessário; 

XI - nomeação dos membros do Conselho Fiscal; 

XII - outros atos extraordinários de gestão; 

XIII - exame, em grau de recurso, das decisões da Diretoria Executiva; 

XIV - aceitação de doações feitas com ou sem encargos por terceiros; 

XV - aquisição, alienação, construção, reforma ou gravame de bens imóveis; 

XVI - orçamento, balancetes, balanço, com parecer do Conselho Fiscal; 

XVII - realização de eleições para os cargos do Conselho Deliberativo; 

XVIII - casos omissos deste Estatuto, Regulamentos e normas da MÚTUOPREV. 

 

Deveres do Conselho Deliberativo 

Art. 5º São deveres dos membros do Conselho Deliberativo: 

(i) comparecer às reuniões do Conselho previamente 

preparado, com o exame dos documentos postos à disposição e 

delas participar ativa e diligentemente; 

(ii) manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Entidade 

a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir 

o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem 

assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de 

conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua 

indevida divulgação; 

(iii) abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com 

terceiro, em quaisquer negócios com a Entidade, suas Instituidores, 

salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho; 

(iv) declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, 

tem interesse particular ou conflitante com o da Entidade quanto à 

determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua 

discussão e voto; e 

(v) zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa 

pela Entidade. 
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O Presidente do Conselho Deliberativo 

Art. 6º - O presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de 

outras que lhe conferirem o Estatuto Social e a Lei: 

(i) assegurar a eficácia e o bom desempenho da Entidade; 

(ii) assegurar a eficácia do sistema de acompanhamento e 

avaliação, por parte do Conselho, da Entidade, da diretoria e, 

individualmente, dos membros de cada um destes órgãos; 

(iii) compatibilizar as atividades do Conselho com os interesses da 

Entidade, dos seus participantes e das demais partes interessadas; 

(iv) organizar e coordenar, com a colaboração da Secretaria do 

Conselho, a pauta das reuniões, ouvidos os outros conselheiros e, se 

for o caso, a Diretoria Executiva; 

(v) coordenar as atividades dos demais conselheiros; 

(vi) assegurar que os conselheiros recebam informações 

completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das 

reuniões; 

(vii) submeter ao Conselho proposta de rateio da remuneração 

dos conselheiros, elaborada com o apoio do Comitê de Recursos 

Humanos, se em funcionamento; 

(viii) propor ao Conselho, ouvidos os comitês, o orçamento anual do 

Conselho, inclusive para a contratação de profissionais externos, a ser 

submetido à deliberação da Assembléia Geral; 

(ix) presidir as reuniões do Conselho e das Assembléias Gerais; 

(x) propor ao Conselho o calendário anual corporativo, que 

deverá, necessariamente, definir as datas dos eventos abaixo: 

(xi) organizar, em conjunto com o Diretor Presidente, quando da 

eleição de um novo membro do Conselho, um programa de integração 

e treinamento do novo conselheiro, que lhe permita tomar contato 

com as atividades e obter informações sobre a organização. 
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Das Normas e Funcionamento do Conselho Deliberativo 

Art. 7º  No inicio de cada exercício, o Presidente do Conselho deve propor o calendário 

anual de reuniões ordinárias, sendo que nas primeiras reuniões devem ser deliberados os 

seguintes assuntos: 

(i) o calendário anual de reuniões ordinárias; 

(ii) a política de investimentos; 

(iii) orçamento para o ano;  

(iv) aprovação de contas do exercício anterior. 

 

Parágrafo único – a periodicidade das reuniões, conforme o Art. 18º do Estatuto da 

entidade, será bimestral.  

 

Da Convocação de Reuniões extraordinárias 

Art. 8º O Conselho deverá reunir-se, em caráter extraordinário, sempre que convocado 

por escrito ou por email, com comprovante de recebimento, a pedido fundamento de 

qualquer de seus membros, devendo constar da convocação: data, horário do inicio e 

término, local e assuntos que constarão da ordem do dia da reunião.  

 

Da Instalação das reuniões e da representação 

Art. 9º As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão, em 

primeira convocação com quórum minino de 04 (quatro) membros titulares, podendo 

este fazer-se substituir por um suplente presente à reunião. 

Parágrafo único – A ausência injustificada em duas reuniões seguidas do Conselho 

Deliberativo poderá acarretar a perda do mandato, por decisão do Conselho 

Deliberativo. 

 

Do Secretário do Conselho 

Art. 10 O presidente do Conselho indicará o secretário, que preferencialmente, não será 

membro do Conselho, para o respectivo período do mandato.  

Art. 11 O secretário das reuniões do Conselho terá as atribuições abaixo: 

(i) organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em 

solicitações de conselheiros e consulta a diretores, e submetê-la ao 
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presidente do Conselho para posterior distribuição; 

(ii) providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, dando 

conhecimento aos conselheiros e eventuais participantes – do local, do 

horáio, data e ordem do dia; 

(iii) secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e 

outros documentos, colentando as assinaturas de todos os conselheiros que 

dela participarem, além de consignar o comparecimento de eventuais 

convidados; e 

(iv) arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Conselho nos órgãos 

competentes e providenciar sua publicação caso seja necessário. 

 

Da organização da pauta, da ordem dos trabalhos e do  sistema de votação  

Art. 12 O presidente do Conselho, assistido pelo secretário, preparará a pauta das 

reuniões, ouvidos os demais conselheiros e o diretor presidente e, se for o caso, os 

outros diretores.  

§1º A manifestação dos conselheiros obedecera à forma escrita, e deverá ser recebida 

pela companhia no prazo máximo de dois dias após a ciência da decisão do presidente 

de não inserir a proposta na pauta da reunião, hipótese em que o presidente deverá 

enviar nova convocação aos conselheiros.  

§2º A pauta e a documentação necessária à apreciação dos assuntos nela previstos serão 

entregues a cada conselheiro, com no mínimo, uma semana de antecedência da data da 

reunião. Na hipótese de reunião extraordinária, em face da urgência da convocação, 

caberá ao presidente do Conselho definir o prazo mínimo, dentro do qual a pauta e a 

documentação deverão ser encaminhadas. 

Art. 13 Verificando o quorum de instalação, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem: 

(i) abertura da sessão; 

(ii) prestação de esclarecimentos iniciais pelo presidente; 

(iii) leitura sucinta e sem apartes para discussão da ordem do dia a 

ser submetida à votação; 

(iv) apresentação, discussão, encaminhamento de propostas e votação 
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dos assuntos da ordem do dia, na ordem proposta pelo presidente; 

(v) apresentação de proposições, pareceres e comunicação dos 

conselheiros. 

 

Parágrafo único - Por unanimidade dos membros do Conselho, o presidente 

poderá incluir na pauta matéria relevante para deliberação, não constante da pauta 

original. 

 

Art. 14 Encerrada as discussões, o presidente passará a colher o voto de cada 

conselheiro, sendo deliberado pela maioria dos votos, caso haja empate, o 

presidente do Conselho deverá exercer o voto de qualidade.  

 

Art. 15 As sessões deverão ser suspensas ou encerradas, quando as 

circunstâncias o exigirem, a pedido de qualquer conselheiro e com aprovação 

do Conselho. 

 

Parágrafo único – No caso de suspensão da sessão, o presidente deverá marcar 

a data, hora e local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de 

nova convocação dos conselheiros. 

 

Art. 16 As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões 

tomadas, bem como abstenção de votos por conflitos de interesses, 

responsabilidades e prazos.  

 

Parágrafo único – Em caso de deliberações ou debates que tenham sido objeto 

de conflito entre conselheiros, as atas serão assinadas antes do encerramento 

das respectivas reuniões. 

 

Da vacância 

 

Art. 17 Caso ocorra a vacância do cargo de membro titular do Conselho 

Deliberativo indicado pelos instituidores por renúncia, destituição, 

impedimento definitivo ou falecimento, o respectivo suplente assumirá o seu 
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cargo pelo tempo remanescente do mandato e os Instituidores indicarão novo 

suplente. 

 

Da comunicação entre o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva 
 
Art. 18 A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do 

Conselho e da diretoria, as dúvidas e solicitações de informações dos membros 

do Conselho deverão ser enviadas ao Diretor Presidente da Entidade. 

 


