
TERMO DE ADESÃO AO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL – PCV 

CNPB Nº 2009.0032-92 

PARTICIPANTE 

 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Matrícula______________ Ramal _________ Data de admissão ____/____/______ RG___________________ 

CPF_____________________ Data de Nascimento _____/_____/________  Estado Civil _________________ 

Endereço Residencial ___________ ____________________________________________________________ 

Bairro__________________Cidade_____________________ CEP_____________________ UF __________ 

Telefone Residencial (     )______________ Celular (     )____________  E-mail_________________________ 

Solicito, neste ato, minha inscrição como Participante do Plano de Contribuição Variável – PCV instituído pela 

Eletrobrás – Distribuição Piauí, e operado pela FACEPI, autorizando o desconto em folha de pagamento da 

Patrocinadora as contribuições mensais, nos termos do seu Regulamento. 

 

BENEFICIÁRIOS 

NOME Data de Nascimento Grau de Parentesco 

1-

_____________________________________________________  ____/_____/_______ ________________ 

2-

_____________________________________________________  ____/_____/_______ ________________ 

3-

_____________________________________________________  ____/_____/_______ ________________ 

4-

_____________________________________________________  ____/_____/_______ ________________ 

5-

_____________________________________________________  ____/_____/_______ ________________ 

6-

_____________________________________________________  ____/_____/_______ ________________ 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que comunicarei a FACEPI, por escrito, qualquer alteração 

em meus dados cadastrais ou de meus beneficiários, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do evento. 

 

Regime Tributário 

De acordo com a Lei nº 11.053/04 e a Instrução Normativa nº 588/2005, a opção do Regime de Tributação deverá 

ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente ao da data de adesão. Não o fazendo, declaro estar ciente que 

serei automaticamente enquadrado no Regime Progressivo. 

 

Formalizo, por este termo, a opção pelo Regime Tributário:  ( ) Progressivo  (          ) Regressivo 

 

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA 

De acordo com a Instrução Normativa SPC nº 26, de 1º de setembro de 2008, para fins de identificação de 

Pessoa Politicamente Exposta. 

 

1. Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos, contados retroativamente a partir da data de solicitação de adesão, 

no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante?           

Sim (       ) Não (        )     Exerceu até: mês_____ Ano_________ 

 



TERMO DE ADESÃO AO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL – PCV 
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2. Tem familiar, representante ou pessoa de seu relacionamento próximo que exerce ou exerceu nos últimos 

cinco anos, contados retroativamente a partir da data de solicitação de adesão, no Brasil ou em país, território 

ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante? 

 

DEFINIÇÕES – IN Nº 26/2008 

 

Considera-se pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos 

últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função 

pública relevante, assim como seus representantes, familiares ou pessoas de seu relacionamento próximo. 

 

Familiares: Parentes, na linha direta, até o primeiro grau, cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a 

enteada. 

Relação de cargos, empregos e funções públicos relevantes no Brasil: 

1) os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; 

2) os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: 

 a) de ministro de Estado ou equiparado; 

b) de natureza especial ou equivalente; 

c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas 

ou sociedades de economia mista; e 

d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes; 

3) os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores; 

4) os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-

Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os 

Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; 

 5) os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas da União; 

 6) os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia 

Legislativa ou da Câmara Distrital, e os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de 

Municípios e do Distrito Federal; e  

 7) os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado. 

Relação de cargos, empregos ou funções públicas relevantes em país, território ou dependência estrangeira: 

Chefe de estado e/ou de governo; 

Político de alto nível; 

Altos servidores ou militares de alto nível; 

Magistrados ou militares de alto nível; 

Dirigentes de empresas públicas; ou 

Dirigentes de partidos políticos. 

 

 

Nome do Participante Matrícula 

 

Declaro para todos os fins de direito que os dados e informações neste termo são verdadeiros e assumo toda 

responsabilidade por eventuais erros, omissões ou contradições, estando ciente e de acordo com a exclusão de 

responsabilidade da FACEPI por eventuais incorreções aqui contidas. 

 

A FACEPI não se responsabiliza por eventuais erros ou contradições neste Termo de Adesão. 

 

              __________________________________  __________________________________ 

Local e Data                Assinatura 

 


