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GLOSSÁRIO
Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no
Regulamento.
Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua
contribuição e a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de
modo a permitir a percepção futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o
Regulamento.
Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de
recebimento de benefícios em decorrência de seu falecimento.
Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação
do vínculo funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do
Benefício de Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um
benefício quando do preenchimento dos requisitos exigidos.
Cobertura por Sobrevivência – valor a ser pago ao Participante, na forma de renda ou pagamento
único, em decorrência da sua sobrevivência ao fim do pagamento de um dos benefícios de
prestação continuada, assegurado por contrato de seguro firmado entre a Entidade e sociedade
seguradora.
Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas
e estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de
benefícios, conforme disposto em seu Estatuto Social.
Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a
entidade fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de
benefícios.
Cota ou Cota Patrimonial - Significa uma fração representativa do patrimônio do Plano, e sua
variação corresponde a uma representação da rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos
recursos.
Diretoria Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios,
observada a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.
Entidade ou EFPC – Fundação Banrisul de Seguridade Social
Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do
Patrocinador, com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do
Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.
Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela
Entidade na administração do Plano.
Índice do Plano – indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano.
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
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Parcela de Risco – Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade seguradora,
por meio da EFPC, limitado por este Regulamento, custeado paritariamente pelo Participante e pelo
Patrocinador, destinado a compor a Conta de Assistido nos casos de morte e invalidez de
Participante Ativo.
Parcela Adicional de Risco - Valor contratado individualmente por Participante junto à sociedade
seguradora, por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante, destinado a compor a Conta
de Assistido nos casos de Morte ou Invalidez de Participante Ativo.
Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos
termos e condições previstas no Regulamento.
Patrocinador – O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que
aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Plano ou Plano de Benefícios – Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o
objetivo de pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a
constituição de reservas decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela
rentabilidade dos investimentos.
Plano de Custeio – Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o
custeio dos benefícios e das despesas administrativas do Plano.
Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de
entrar em gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu
direito acumulado no Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por
entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido
plano.
Regulamento do Plano ou Regulamento – Documento que define os direitos e obrigações dos
membros do Plano.
Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu
desligamento do Plano, nas condições previstas no Regulamento.
Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as
contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.
Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do
Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.
Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre
o valor dos benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas
administrativas da Entidade com o Plano.
Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do
Autopatrocínio, do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições
previstas no Regulamento.
Teto do RGPS – Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.
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CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art. 1° - Este Regulamento tem por finalidade instituir o FBPREV Multipatrocinado, doravante
denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pela Fundação
Banrisul de Seguridade Social, doravante denominada Entidade.
Parágrafo único - O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.

CAPÍTULO II - DOS MEMBROS
Art. 2° - São membros do Plano:
I - o(s) Patrocinador (es);
II - os Participantes;
III - os Assistidos; e
IV - os Beneficiários.
Seção I - Do Patrocinador
Art. 3° - Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente
constituídos que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.
Seção II - Dos Participantes e Assistidos
Art. 4° - Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:
I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao
Plano e a ele permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;
II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo
instituto do Autopatrocínio; e
III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do
Benefício Proporcional Diferido.
Parágrafo Primeiro - São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de
cargo efetivo vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao
Teto do RGPS e que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
I – admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar; ou
II – admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime
de previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da
Constituição Federal.
Parágrafo Segundo - São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao
Patrocinador, inscritos no Plano, e que atendam pelo menos uma das seguintes condições:
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I – admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de
previdência complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;
II – admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime
de previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou
III – servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.
Parágrafo Terceiro - Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de
contribuição do Patrocinador.
Parágrafo Quarto - Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante
Ativo Patrocinado na hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.
Art. 5° - Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de
prestação continuada assegurado pelo Plano.
Seção III - Dos Beneficiários
Art. 6° - São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano
de Benefícios, para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.
Parágrafo Primeiro - O Participante deverá designar seus Beneficiários até o prazo de 60 (sessenta)
dias da sua inscrição, mediante o preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela
Entidade.
Parágrafo Segundo - No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o
Assistido deverá informar, por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um
deles.
Parágrafo Terceiro - Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em
partes iguais aos Beneficiários designados.
Parágrafo Quarto - O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de
Beneficiários e o percentual do rateio do benefício mediante comunicação formal através de
formulário próprio disponibilizado pela Entidade.
Seção IV - Da Inscrição
Art. 7° - A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou
direito a instituto por ele assegurado.
Art. 8° - A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela
Entidade, ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.
Parágrafo Primeiro - Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos
no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência
complementar e cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente
inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.
Parágrafo Segundo - Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua
inscrição processada automaticamente no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data da
inscrição, e a restituição de contribuições pessoais vertidas, atualizadas pela variação do Índice do
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Plano, a ser paga em até 60 (sessenta) dias contados da data do protocolo do pedido de
cancelamento na Entidade.
Parágrafo Terceiro - A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição
prevista no § 2° deste artigo não caracteriza Resgate.
Parágrafo Quarto - As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva
fonte pagadora no mesmo prazo e condições previstos no § 2° deste artigo.
Art. 9º - No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do
Estatuto da Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em
linguagem simples as características do Plano, por meio físico ou digital.
Parágrafo Único - O certificado deverá conter:
I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;
II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e
III - as formas de cálculo dos benefícios.
Seção V - Do Cancelamento da Inscrição
Art. 10 - Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:
I - requerer;
II - falecer;
III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de
vinte e quatro meses; ou
IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do
Benefício Proporcional Diferido.
Parágrafo Único - Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de
notificação, que concederá 60 (sessenta) dias de prazo para o Participante regularizar sua situação
junto ao Plano.
Art. 11 - Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do
Participante importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no
cancelamento automático da inscrição dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos,
qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo Único - Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto
do Resgate.
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 12 - Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:
I - Contribuição dos Participantes;
II - Contribuição do(s) Patrocinador(es);
III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;
IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e
V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes,
observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
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Art. 13 - O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o
Salário de Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação
vigente.
Parágrafo Primeiro - Entende-se por Salário de Participação:
I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o
teto do RGPS;
II – para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante;
ou
III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.
Parágrafo Segundo - O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o
limite que dispõe o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 14 - O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a
soma dos salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.
Art. 15 - O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado
será o mesmo do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da
perda da remuneração, atualizado no mês de julho de cada ano, de acordo com a variação do
Índice do Plano.
CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 16 - O Participante contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no
Plano, em percentual compreendido entre 5,0% (cinco vírgula zero por cento) e 14,0% (quatorze
vírgula zero por cento) do Salário de Participação do Participante, com intervalos mínimos de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento);
II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual
livremente escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 1,0% (um vírgula zero por cento),
incidente sobre o Salário de Participação;
III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo
Participante;
IV – Contribuição de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela de Risco, enquanto
houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio; e
V – Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de
Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano
de Custeio.
Parágrafo Primeiro - Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá alterar
os percentuais de Contribuição Básica e Adicional, no mês de julho de cada ano, aplicando-se o
novo percentual a partir do mês de agosto do mesmo ano, mediante solicitação à Entidade.
Parágrafo Segundo - O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das
contribuições de caráter facultativo.
Art. 17 - O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:
I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do
Participante; e
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II – Contribuição de Risco: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição de Risco do
Participante.
Parágrafo Primeiro - As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam
automaticamente a partir da data do encerramento do vínculo funcional do servidor com o
Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição no Plano.
Parágrafo Segundo - O valor da Contribuição Básica acrescida, quando for o caso, da Contribuição
de Risco do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica, acrescida da
Contribuição de Risco do Participante, e estará limitado a 28% (vinte e oito por cento) do Salário
de Participação de cada Participante.
Parágrafo Terceiro - Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante
em licença não remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do
Participante Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de
remuneração, para o qual haverá contrapartida de Contribuição Básica e Contribuição de Risco do
Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação efetivamente recebida.
Art. 18 - O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à
Entidade juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de
pagamento até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.
Parágrafo Primeiro - As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados
deverão ser por eles recolhidas no mesmo prazo, diretamente à Entidade.
Parágrafo Segundo - A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável
pelo recolhimento ao pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela
variação da cota patrimonial do Plano no período compreendido entre a data devida para o
recolhimento das contribuições e a data do efetivo pagamento, além da incidência de multa de
2,0% (dois vírgula zero por cento) sobre o valor corrigido das referidas contribuições em atraso.
Parágrafo Terceiro - As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2° deste artigo
serão destinadas de acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.
Art. 19 - O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o
aporte da Contribuição Básica, da Contribuição de Risco ou da Contribuição Adicional de Risco, caso
tenha optado, para o Plano por no máximo 24 (vinte e quatro) meses ininterruptos ou não, no
período de 48 (quarenta e oito) meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.
Parágrafo Primeiro - Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o
Participante compartilhará o custeio das despesas administrativas por meio de Taxa de
Administração mencionada no Parágrafo único do art. 20 ou por meio de Taxa de Administração
específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de cada mês, cujo percentual será
definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e não discriminatórios
e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação aplicável.
Parágrafo Segundo - Durante o período de suspensão da Contribuição de Risco ou da Contribuição
Adicional de Risco também ficarão suspensas as coberturas de risco contratadas.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Art. 20 - As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas
por:
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I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;
II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);
III - Taxa de Administração;
IV - Receitas Administrativas;
V - Fundo Administrativo; e
VI – Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Parágrafo Único - O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela
Diretoria Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as
quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em
relação ao custeio administrativo.
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS
Art. 21 - Os recursos previstos no capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as
contribuições de risco e contribuições da parcela adicional de risco serão transformados em cotas
patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de
Portabilidade, para cada Participante.
Parágrafo Primeiro - A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição
Básica, da Contribuição Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante,
descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.
Parágrafo Segundo - A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da
Contribuição Básica de Patrocinador, descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos
investimentos.
Parágrafo Terceiro - A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro
plano de benefícios de entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora,
segregada em subconta de entidade aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua
origem.
Parágrafo Quarto - A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da
Conta de Portabilidade constituirão o Saldo Total.
Parágrafo Quinto - A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total,
adicionado de eventual Parcela de Risco ou de Parcela Adicional de Risco, por ocasião da concessão
do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez ou do Benefício por Morte do
Participante ou Assistido.
Art. 22 - As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$1,00 (hum real) cada, na data
de início de vigência do Regulamento.
Parágrafo Único - O valor da cota será determinado mensalmente e significa uma fração
representativa do patrimônio do Plano, e a sua variação será determinada pela rentabilidade
líquida alcançada com a aplicação dos recursos.
Art. 23 - A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.
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CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS
Seção I – Do Benefício de Aposentadoria
Art. 24 -O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que
atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente
federativo a que estiver vinculado;
II – 60 (sessenta) contribuições ao Plano; e
III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.
Parágrafo Primeiro - O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos
Vinculados, será devido a partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição
no Plano na condição anterior à opção pelo instituto.
Parágrafo Segundo - O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do
requerimento pelo Participante na Entidade.
Art. 25 - No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por
receber valor correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo Total em pagamento
único, sendo o valor restante transferido para a Conta de Assistido.
Parágrafo Único - É facultado ainda ao Participante, na data da concessão de benefício, a opção
pela contratação da cobertura por sobrevivência, observado o limite máximo definido pelo
Conselho Deliberativo, que deve ser assegurada por sociedade seguradora emitente da apólice de
seguro contratada pela Entidade na forma do disposto no capítulo VIII.
Art. 26 - O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido,
conforme definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as
opções adiante descritas:
I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre 0,10%
(zero vírgula dez por cento) e 1,5% (um vírgula cinco por cento), a critério do Participante, sobre o
saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de 0,05% (zero vírgula zero cinco por
cento), a ser paga enquanto houver saldo; ou
II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em
renda mensal financeira, a ser paga pelo prazo de 60 (sessenta) e 360 (trezentos e sessenta) meses,
a critério do Participante.
Parágrafo Primeiro - O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o
cálculo do benefício inicial e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do
benefício no prazo mínimo total de 60 (sessenta) meses, contados da data de início do benefício.
Parágrafo Segundo - O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do
último dia do mês imediatamente anterior ao de sua competência.
Parágrafo Terceiro - Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá
alterar o percentual a que se refere o inciso I ou o prazo escolhido de que trata o inciso II, ambos do
caput deste artigo, no mês de novembro de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte,
observado o prazo mínimo total de 60 (sessenta) meses de pagamento do benefício, contados da
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data de início do benefício.
Parágrafo Quarto - Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do
Benefício de Aposentadoria em vigor será mantido no exercício seguinte.
Parágrafo Quinto - Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente
pelo recebimento de Abono Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que
se refere o § 3° deste artigo.
Parágrafo Sexto - O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao
valor do Benefício de Aposentadoria do mês de dezembro.
Art. 27 - Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto
por 12 (doze) parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente
ao de competência.
Art. 28 - O Benefício de Aposentadoria se extingue:
I - com a morte do Assistido; ou
II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.
Parágrafo Único - Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo
remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de
documento pertinente.
Seção II - Do Benefício por Invalidez
Art. 29 - Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou
Vinculado, o Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado com base no saldo da Conta
de Assistido, em uma das formas previstas no artigo 26.
Parágrafo Primeiro - Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá
comprovar a invalidez mediante comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez junto ao regime de previdência social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação
a regime previdenciário, emitido por corpo médico indicado pela Entidade.
Parágrafo Segundo - Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha
optado pela Parcela de Risco e ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de
Assistido a indenização paga pela sociedade seguradora à Entidade.

Seção III – Do Benefício por Morte do Participante ou Assistido
Art. 30 - Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado,
Vinculado ou Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou
Assistido, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º
do art. 6º, em uma das formas previstas no artigo 26.
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente
na Conta de Assistido será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de
documento pertinente.
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Parágrafo Segundo - Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante que tenha optado
pela Parcela de Risco e ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de
Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à Entidade.
CAPÍTULO VIII – DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA
Art. 31 - As coberturas da Parcela de Risco, da Parcela Adicional de Risco ou da cobertura por
Sobrevivência são condicionadas a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade
seguradora ou resseguradora.
Parágrafo Primeiro - A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da
legislação vigente, assumirá a condição de representante legal dos Participantes.
Parágrafo Segundo - As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual
suspensão ou cancelamento de Parcela de Risco e de Parcela Adicional de Risco deverão estar
disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade seguradora ou resseguradora.
Parágrafo Terceiro - A cobertura da Parcela de Risco será limitada ao resultado da multiplicação
do valor da contribuição vigente na data da contratação ou renovação pelo número de meses
necessários até a data de elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria.
Parágrafo Quarto - Os Participantes Facultativos, os Participantes Autopatrocinados e os
Participantes Vinculados poderão optar somente pela Parcela Adicional de Risco.
CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS
Seção I - Autopatrocínio
Art. 32 - É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes
devidas pelo Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para
assegurar a percepção dos benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes
àquela remuneração, mediante opção pelo Autopatrocínio assumindo a condição de Participante
Autopatrocinado.
Parágrafo Primeiro - A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como
uma das formas de perda total da remuneração recebida.
Parágrafo Segundo - A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício
Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou pelo Resgate.
Parágrafo Terceiro - É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de
contribuição, mediante requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º
do artigo 16 e os limites fixados neste Regulamento.
Parágrafo Quarto - Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição
Adicional de Risco, a totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado
será alocada na Conta de Participante.
Seção II - Benefício Proporcional Diferido
Art. 33 - O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as
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condições exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, e tiver pelo menos 3 (três)
anos de vinculação ao Plano, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido assumindo a
condição de Participante Vinculado.
Parágrafo Único - A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela
Portabilidade ou pelo Resgate.
Art. 34 - A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento,
a cessação do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.
Parágrafo Primeiro - O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas
administrativas nos termos do § 1º do artigo 20.
Parágrafo Segundo - Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições
Voluntárias e da Contribuição Adicional de Risco.
Seção III - Portabilidade
Art. 35 - O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo
menos 3 (três) anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e
não tenha optado pelo Resgate, poderá optar pela Portabilidade.
Parágrafo Único - A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas
neste regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.
Art. 36 - O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro
plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar
ou sociedade seguradora devidamente autorizada.
Parágrafo Único - O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último
dia do mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.
Art. 37 - A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de
Portabilidade, assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de
acordo com a legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro - A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do
Participante e de seus Beneficiários no Plano.
Parágrafo Segundo - Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao
cumprimento de carência para nova portabilidade.
Art. 38 - A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate
de portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados
por Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de
Previdência Complementar – EAPC ou por sociedade seguradora, conforme o caso.
Art. 39 - Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em
moeda corrente nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou
pelo Patrocinador.
Seção IV - Resgate
Art. 40 - O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo
de Benefício de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício
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Proporcional Diferido ou da Portabilidade terá direito ao Resgate.
Art. 41 - O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante
acrescido de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será
pago de acordo com o valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo
pagamento.
Tempo de Vinculação ao Plano
Até 5 (cinco) anos de vinculação

% Aplicável sobre a
Conta de Patrocinador
60%

De 5 (cinco) anos e 1 (um) dia a 10 (dez) anos de vinculação

70%

De 10 (dez) anos e 1 (um) dia a 15 (quinze) anos de vinculação

80%

De 15 (quinze) anos e 1 (um) dia a 20 (vinte) anos de vinculação

90%

Acima de 20 (vinte) anos e 1 (um) dia de vinculação

100%

Art. 42 - O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da
formalização da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze)
parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do
Participante antes do final do prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em
parcela única aos respectivos Beneficiários ou, na ausência, aos herdeiros legais.
Parágrafo Segundo - O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue
definitivamente todas as obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.
Parágrafo Terceiro - Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta
de entidade fechada da Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade
para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.
Seção V - Das disposições comuns aos Institutos
Art. 43 - Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo
funcional com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos
neste Capítulo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
comunicação da cessação do vínculo funcional ou da data do requerimento protocolado pelo
Participante perante a Entidade.
Art. 44 - No prazo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento do extrato de que trata
o artigo anterior, e observados os prazos regulamentares para eventual contestação das
informações constantes do extrato, o Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de
Opção em formulário próprio fornecido pela Entidade.
Parágrafo Único - Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa,
o Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais
condições previstas no Regulamento.
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CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 45 - A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem
prejuízo da divulgação de outros informes.
Art. 46 - Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o
Participante mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição
ao Plano.
Art. 47 - Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de
ajuste no valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e
a forma de pagamento escolhida.
Art. 48 - Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de
decisão judicial, o benefício será pago ao seu representante legal.
Art. 49 - É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos
neste Regulamento.
Art. 50 - Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário
da Entidade e da autoridade governamental competente.
Art. 51 - Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações
previstas neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de
Portabilidade ou de Resgate, serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será
utilizado pelo Patrocinador como fonte de recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição
Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido pelo órgão estatutário competente da
Entidade.
Art. 52 - Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas
nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos
incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 53 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

Origem: PASEGCD nº 027/2020
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Item n.º: 6.8 - II
Seção 1

ISSN 1677-7042

2.2.4 Sensibilidade da Balança
A incerteza padrão (us) associada à sensibilidade da balança deve ser estimada
a partir dos procedimentos da calibração levando em consideração a diferença de indicação
ou deflexão entre o peso de referência e o peso ensaiado.

Nº 127, quinta-feira, 8 de julho de 2021

Nº 48 - Art. 1º AUTORIZAR a SUFRAMA a regularizar, na forma do Art. 40-A, e Art. 6º da
Lei nº 11.952/2009, mediante outorga de Escritura de Compra e Venda em nome de
SANDRA REGINA BERNARDO ALBERTINI, uma área de 50,9439 hectares, localizada na
Estrada Vicinal ZF-01, km 4,5, margem direita, no Distrito Agropecuário da Suframa.
Nº 49 - Art. 1º AUTORIZAR a alienação de uma área de 7,2511 hectares, localizada na Área
de Expansão do Distrito Industrial - AEDI, estrada do Brasileirinho, km-1,5, margem direita,
no nome de MARIA GRACINETE GOMES PASSOS, através da outorga da Escritura de
Compra e Venda.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ATENDIMENTO

Nº 50 - Art. 1º AUTORIZAR a alienação de uma área de 21,0053 hectares, localizada no
Ramal do Sucurijú, km-5,5, margem esquerda, Rio Preto da Eva, no Distrito Agropecuário
da SUFRAMA, através da outorga de Escritura de Compra e Venda em nome de BRIGIDA
LOPES DA SILVA.

RETIFICAÇÃO
Na Portaria DIRAT/INSS Nº 378, DE 16 de junho DE 2021, publicada no para o
Diário Oficial da União- DOU nº 112 do dia 17 de junho de 2021, Seção 1, página 57, Onde
se lê: " O DIRETOR DE ATENDTIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS",
Leia-se: " O DIRETOR DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL".

ALGACIR ANTÔNIO POLSIN
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA Nº 515, DE 5 DE JULHO DE 2021
Aprova o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da
empresa
RUBBERON
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

PORTARIA PREVIC Nº 404, DE 28 DE JUNHO DE 2021
A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.003043/2021-26, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento do Plano de Benefícios FBPREV
Multipatrocinado, sob o CNPB nº 2021.0014-74, com aplicação a partir de 16 de junho de
2021 por se tratar de licenciamento automático (artigo 2º, inciso II da Portaria nº
324/2020), administrado pela Fundação BANRISUL de Seguridade Social, e fixar o prazo de
180 (cento e oitenta) dias para que a entidade fechada comunique o início de
funcionamento do Plano à Previc.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS,
no uso de suas atribuições legais e considerando o que lhe autoriza a Resolução nº 204, de
6 de agosto de 2019, do Conselho de Administração da SUFRAMA, no inciso IV do Art. 9º,
os termos do Parecer de Engenharia nº 79/2021 - COAPA/CGPRI/SPR e do Parecer de
Economia nº 78/2021 - COAPA/CGPRI/SPR, da Superintendência Adjunta de Projetos da
SUFRAMA, e o que consta no processo SEI-SUFRAMA nº 52710.003616/2021-62, resolve:
Art. 1º Aprovar o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da empresa RUBBERON
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. (CNPJ: 09.641.540/0005-52 e
Inscrição SUFRAMA: 20.0105.55-8) na Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer de
Engenharia nº 79/2021 - COAPA/CGPRI/SPR e do Parecer de Economia nº 78/2021 COAPA/CGPRI/SPR, para produção de ARTIGO DE MATÉRIA PLÁSTICA (EXCETO DE
POLIESTIRENO EXPANSÍVEL) PARA TRANSPORTE OU EMBALAGEM, código SUFRAMA 0395,
recebendo os incentivos previstos nos artigos 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e
legislação posterior.
Art. 2º Definir que a redução da alíquota do Imposto de Importação (II) relativo
às matérias-primas, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos
de origem estrangeira, utilizados na fabricação do produto ao qual se refere o Art. 1º desta
Portaria, será de 88% (oitenta e oito por cento), conforme parágrafo 4º do Art. 7º do
Decreto-Lei nº 288/67, com redação dada pela Lei nº 8.387/91.
Art. 3º Estabelecer para o produto ao qual se refere o Art. 1º desta Portaria, os
seguintes limites anuais de importação de insumos:

ANA CAROLINA BAASCH
PORTARIA PREVIC Nº 417, DE 30 DE JUNHO DE 2021
A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001769/2021-24,
resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano de Benefícios
PCD Funasa, CNPB nº 2008.0043-92, administrado pela ENERGISAPREV - Fundação Energisa
de Previdência.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.

ANA CAROLINA BAASCH

.

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

ARTIGO DE MATÉRIA PLÁSTICA (EXCETO DE POLIESTIRENO
EXPANSÍVEL) PARA TRANSPORTE OU EMBALAGEM

Valor em US$ 1.00
1º ANO
2º ANO
3º ANO
9,490,200 10,755,560 11,799,482

Art. 4º Determinar sob pena de suspensão ou cancelamento dos incentivos
concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras cominações legais cabíveis:
I - o cumprimento, quando da fabricação do produto ao qual se refere o Art. 1º
desta Portaria, do Processo Produtivo Básico definido pelo Anexo VII do Decreto nº 783, de
25 de março de 1993;
II - o atendimento das exigências da Política Nacional do Meio Ambiente,
conforme disciplina a legislação nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal;
III - a manutenção de cadastro atualizado na SUFRAMA, de acordo com as
normas em vigor; e
IV - o cumprimento das exigências contidas na Resolução nº 204, de 6 de
agosto de 2019, bem como as demais Resoluções, Portarias e Normas Técnicas em
vigor.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2021
A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/SUFRAMA torna público
que o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA/CAS, em sua 298ª Reunião Ordinária,
realizada em 30 de junho de 2021, aprovou as seguintes Resoluções:
Nº 41 - Art. 1º APROVAR o projeto técnico-econômico de IMPLANTAÇÃO da empresa
CONVENIÊNCIA ADRIANÓPOLIS COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ:
17.101.251/0004-08, inscrição SUFRAMA 21.0131.32-2, na Zona Franca de Manaus, na
forma do Parecer de Economia nº 72/2021 - COAPA/CGPRI/SPR, para prestação de serviço
de Organização Logística do Transporte de Carga.
Nº 42 - Art. 1º HOMOLOGAR os resultados relativos ao cumprimento dos investimentos em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ano-base 2019, decorrentes da dispensa da etapa
de industrialização do Processo Produtivo Básico - PPB, para a linha de produção PELÍCULA
AUTO-ADESIVA DE PLÁSTICO (CÓDIGO PADRÃO 1728) conforme previsto na Portaria
Interministerial MDIC/MCTI no 144, de 15 de maio de 2013, da empresa PRISMALITE
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE FILMES OPTICOS LTDA., deferido pela
Superintendente da SUFRAMA, em conformidade com o Parecer Técnico nº
80/2021/COATE/CGTEC/SAP.

ALGACIR ANTÔNIO POLSIN

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 102, DE 30 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre a caracterização, destinação e a
utilização
dos
lotes
de
propriedade
da
Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, localizados no Distrito Industrial.

Nº 43 - Art. 1º AUTORIZAR com base no Art. 5º da Resolução n.º 300, de 16 de dezembro
de 2010, nos termos da Nota Técnica n.º 48/2021 - SPR/CGAPI/COAPI, a substituição do
Programa de Compromisso de Exportação, ano base de 2020, (período de janeiro a abril),
por aplicação em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), referente ao produto
FITA ADESIVA - Cód. Suframa n.º 0399, da empresa MANULI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS LTDA., com CNPJ n.º 14.269.557/0001-37 e Inscrição Suframa n.º 20.0157.264, conforme estabelece o Art. 4º da Portaria Interministerial n.º 144/2013, combinado com
o que determina o Inciso II, do Art. 4º da Resolução n.º 188/2013.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA - CAS, no uso da atribuição
legal prevista no Decreto n° 9.912, de 10 de julho de 2019, e CONSIDERANDO os termos
da Proposição nº 10, de 17/06/2021, da Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, submetida a este Colegiado em sua 298ª Reunião Ordinária, realizada em 30
de junho de 2021 por videoconferência, resolve aprovar esta Resolução e seus
respectivos anexos:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I - Alvará de Construção: documento que consubstancia um ato administrativo
de autorização para realização de obras;
II - Área de Expansão do Distrito Industrial: área descrita originalmente na
Matrícula nº 5.257 - Registro Geral, do Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis e
Protesto de Letras de Manaus, composta preponderantemente pelo bairro Distrito
Industrial II;
III - Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
IV - Área Pioneira do Distrito Industrial: área descrita originalmente na
Matrícula nº 3.643, Livro n.º 3-E - Registro Geral, do cartório do 3º Ofício do registro de
Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, composta preponderantemente pelo bairro
Distrito Industrial I;
V - Ato Aprobatório: Resolução do Conselho de Administração da Suframa CAS ou Portaria da Superintendência da Suframa com deliberação favorável à
implantação do projeto técnico-econômico apresentado por determinada empresa;
VI - Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - Cadsuf: consiste em sistema informatizado que compreende o
conjunto de informações de qualificação de pessoas jurídicas e físicas no interesse de
aprovação e acompanhamento de projetos e de controle de incentivos fiscais
administrados pela Suframa;
VII - Comunicação de Assuntos Gerais - CAG: documento utilizado pela
Suframa para a concessão de posse de lote no Distrito Industrial de Manaus;
VIII - Concessão de Direito Real de Uso - CDRU: Consiste em contrato
administrativo por meio do qual é conferido o direito real de uso resolúvel de lote para
fins de aproveitamento econômico, observadas as disposições dos artigos 7º do DecretoLei nº 271/1967 e dos artigos 1.225, XII, e 1.473, IX, do Código Civil;
IX - Desmembramento ou Remembramento de lote: fracionamento ou
unificação de lote;

Nº 44 - Art. 1º HOMOLOGAR, nos termos da Nota Técnica nº 37/2021 - COAPI/CGAPI/SPR,
o cumprimento do compromisso de exportação da empresa PLASTAPE INDÚSTRIA DE FITAS
E PLÁSTICOS LTDA., CNPJ nº 84.534.924/0001-68 e Inscrição Suframa nº 20.0129.50-3,
referente ao ano calendário de 2020, para o produto FITA ADESIVA, código Suframa 0399,
conforme disposto no Art. 4º da Resolução nº 300, de 16/12/2010.
Nº 45 - Art. 1º HOMOLOGAR o Cumprimento do Compromisso de Exportação, da empresa
CHALLENGER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.,
com CNPJ nº 12.901.599/0001-13 e Inscrição Suframa n.º 200156284, para o produto
PELÍCULA AUTO-ADESIVA DE PLÁSTICO - Cód. Suframa n.º 1728, referente ao ano base de
2020, (período de janeiro a abril), conforme disposto no art. 4º, da Resolução N.º 300, de
16 de dezembro de 2010.
Nº 46 - Art. 1º HOMOLOGAR o cumprimento do compromisso parcial de exportação
referente ao ano base de 2020, nos termos da Nota Técnica n.º 60/2021 SPR/CGAPI/COAPI, da empresa STECK DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA., com CNPJ
n.º 06.048.486/0001-14 e inscrição Suframa n.º 20.0109.75-8, com fundamento no Art. 5º
da Resolução n.º 300, de 16 de dezembro de 2010.
Art. 2º AUTORIZAR com base no Art. 5º da Resolução n.º 300, de 16 de
dezembro de 2010, a permuta de valor residual não exportado, por aplicação em
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), ano base 2020 para o produto
DISPOSITIVO DE CONEXÃO PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO - Cód. Suframa n.º 1850,
nos termos do Art. 2º da Portaria Interministerial n.º MDIC/MCT n.º 161, de 22 de julho de
2008, combinado com o que estabelece o Inciso II, do Art. 4º da Resolução n.º 261, de 6
de novembro de 2008.
Nº 47 - Art. 1º AUTORIZAR a SUFRAMA a regularizar, na forma do Art. 40-A, e Art. 6º da
Lei nº 11.952/2009, mediante outorga de Escritura de Compra e Venda em nome de MARIA
HENRIQUETA CONCEIÇÃO LIMA NETA, uma área de 25,1571 hectares, localizada na Rodovia
Estadual AM-010, km 99, margem esquerda, no Distrito Agropecuário da Suframa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021070800100

Discriminação

.

100

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PROCESSO Nº 125/2021
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO - Resolução CNPC nº 32/2019

Fundação Banrisul de Seguridade Social, Entidade Fechada de Previdência Complementar,
classificada como multipatrocinada, estabelecida na rua Siqueira Campos, nº 736, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 92.811.959/0001-25,
neste ato representada por seu Dirigente Jorge Luiz Ferri Berzagui, brasileiro, divorciado, CPF
nº 258.332.780-15, Cédula de Identidade nº 3003369521, órgão expedidor SSP/RS, residente
e domiciliado na rua Simão Bolivar, nº 836, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, DECLARA que disponibiliza, sem restrição de acesso no sítio eletrônico na internet

da EFPC, nos termos da Resolução CNPC nº 32/2019, de 04/12/2019:
a) o Relatório Anual de Informações (RAI);
b) ações de educação financeira, previdenciária e tributária promovidas pela Entidade;
c) demonstrativo de investimentos;
d) informações contábeis, atuariais, de população e de auditoria de encaminhamento
obrigatório ao órgão fiscalizador;
e) extrato do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o órgão fiscalizador;
d) informações contábeis, atuariais, de população e de auditoria de encaminhamento
obrigatório ao órgão fiscalizador;
e) extrato do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o órgão fiscalizador.

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 06/10/2021 11:44:37 -03:00

__________________________________________
Jorge Luiz Ferri Berzagui,
Diretor-Presidente
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/JRK89-6NZP7-NA2W4-CKX7E
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1. APRESENTAÇÃO
A Fundação Banrisul de Seguridade Social, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, é uma
entidade fechada de previdência complementar dotada de autonomia patrimonial, financeira e administrativa
conforme a legislação em vigor, regida por seu Estatuto e respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios e
pelas normas legais vigentes.
Como entidade comprometida com uma gestão responsável e transparente, a Fundação renova este
instrumento visando assegurar o relacionamento com participantes, assistidos, patrocinadores e com o
segmento como um todo, além do seu relacionamento interno, pautado dentro de padrões de condutas éticas.

2. DEFINIÇAO
Governança Corporativa - no caso das entidades fechadas de previdência complementar, pode ser definida
como o sistema pelo qual as instituições são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos entre Patrocinadores, Participantes, Assistidos, Conselhos, Diretoria Executiva, órgãos de
fiscalização e controle e demais partes interessadas.
As boas práticas de governança convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses
com a finalidade de preservar a reputação da organização e de otimizar o seu valor social, facilitando seu acesso
a recursos e contribuindo para a sua longevidade.

3. OBJETIVOS
Este Manual tem como objetivo esclarecer como se dá a governança corporativa no ambiente organizacional da
Fundação Banrisul.
A adoção de boas práticas com mecanismos de governança pela Fundação vem corroborar o comprometimento
da Entidade com seus participantes e demais partes interessadas na medida em que busca transparência,
monitoramento e controle de seus processos, alinhando os interesses entre representantes e representados,
cujos compromissos com a entidade estão previstos nos regulamentos dos planos previdenciários, que com
gestão eficaz dos ativos, visa o alcance das metas atuariais, na busca para atingimento da excelência em seus
processos e desenvolver a educação financeira e previdenciária.
4. MISSÃO
Administrar planos de previdência complementar, com eficiência e eficácia, assegurando o pagamento dos
benefícios contratados pelos seus participantes e assistidos.

5. VISÃO
Ser exemplo ao mercado brasileiro de previdência complementar, em excelência administrativa, solidez
patrimonial e educação financeira e previdenciária.

6. VALORES
6.1. Transparência
Fazer a gestão comunicando ações e decisões, de forma clara e oportuna, tendo cuidado com as questões legais
ou de caráter estratégico, com acessibilidade aos envolvidos referentes a assuntos que afetem seus interesses,
assegurando confiança e certeza de conduta ética praticada pelos seus conselheiros, diretores, membros de
comitês e colaboradores.
6.2. Responsabilidade
Somos responsáveis e assumimos o compromisso de honrar sempre o contrato previdenciário realizado entre as
partes, com prestação de contas perante o participante.
6.3. Ética
Agimos de forma íntegra, responsável e profissional, respeitando os princípios, valores e melhores práticas da
cidadania.
6.4. Cooperação
Trabalhamos juntos para atingir os objetivos comuns através de uma gestão pautada na justiça e no respeito,
contribuindo uns com os outros.
6.5. Respeito ao Indivíduo
Temos consideração a todos os envolvidos, tanto interna como externamente, nos contatos que temos no dia a
dia. Prezar, preservar, orientar, resguardar, acolher e ouvir são algumas das atitudes que demonstram este
respeito em ação.
6.6. Confiabilidade
É a certeza do que foi prometido será cumprido, havendo segurança e confiança com credibilidade.

7. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
7.1. Organograma da Fundação Banrisul
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1 - Para consultar os documentos mencionados no texto que tem link de direcionamento, deverá apertar a tecla Ctrl + clicar no local para acesso aos documentos na sua íntegra.
2 – Muitos arquivos abrirão na barra de tarefas, que fica localizada na parte inferior do computador.

8. ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA:
A Estrutura de Governança é composta pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria
Executiva, conforme determinações legais e estatutárias. Os três órgãos estatutários possuem Regimentos
Internos, onde estão detalhadas as regras e obrigações para realização de suas funções e também no Estatuto
Social (Clique Aqui).
8.1. CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo é a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e
estratégias, conforme Regimento Interno (Clique Aqui).
8.2. CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Entidade, cabendo-lhe emitir pareceres acerca da gestão
administrativa e econômico-financeira. O Conselho Fiscal deverá ser comunicado, imediatamente, sobre fatos e
decisões relevantes de caráter extraordinário, relacionados às suas atribuições estatutárias, acontecidos no
âmbito da Entidade, conforme Regimento Interno (Clique Aqui).
8.3. DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração geral da Entidade. É também responsável pela
execução das políticas e diretrizes fundamentais definidas pelo Conselho Deliberativo, pela elaboração de
normas necessárias ao seu funcionamento, pelo controle e pela fiscalização das atividades de seus agentes e
representantes, conforme Regimento Interno (Clique Aqui).

9. OUTROS AGENTES DE GOVERNANÇA
9.1. Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo consiste instância de formulação de políticas e acompanhamento da gestão dos Planos
de Benefícios administrados pela Fundação.
9.2. Comitê de Investimentos
O Comitê de Investimentos é um órgão interno, de caráter de assessoramento, tem como objetivo auxiliar a
Diretoria Executiva nas decisões relacionadas à gestão de ativos, observadas a segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez dos investimentos a serem realizados, de acordo com a legislação vigente e a Política de
Investimentos, sem poder de deliberação ou execução. O Comitê de Investimentos tem caráter consultivo,
possui Regimento Interno (Clique Aqui), devidamente aprovado pela Diretoria Executiva.
É integrado por técnicos com experiência no mercado financeiro e de capitais, da Fundação e dos
Patrocinadores, tendo por finalidade analisar e propor políticas de gestão e de controle e estratégias de alocação
de portfólio dos ativos dos Planos de Benefícios da Fundação, observando a legislação em vigor, a Política de
Investimentos e as práticas de boa governança emanadas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC.
9.3. Comitê Interno de Previdência e de Comunicação
O Comitê Interno de Previdência e de Comunicação tem caráter de assessoramento com o objetivo de auxiliar a
Diretoria Executiva nas decisões relacionadas à gestão dos planos de benefícios de acordo com a legislação
vigente e os regulamentos, sem poder de deliberação ou execução, tem caráter consultivo, possui Regimento
Interno (Clique Aqui), devidamente aprovado pela Diretoria Executiva.
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9.4. Comitê Administrativo e Financeiro
O Comitê Administrativo e Financeiro – CAD - como órgão colegiado de assessoramento, tem como objetivo
auxiliar a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas à gestão administrativa de acordo com a legislação
vigente e normativos estabelecidos, sem poder de deliberação ou execução. Tem caráter consultivo, possui
Regimento Interno (Clique Aqui), devidamente aprovado pela Diretoria Executiva.
9.5. Código de Ética e Conduta e o Comitê de Ética e Conduta
A Fundação possuí Código de Ética e Conduta (Clique Aqui), aprovado pelo Conselho Deliberativo. O seu objetivo
é estabelecer e promover os princípios éticos e morais, os padrões de conduta e responsabilidade que orientam
as atuações dos órgãos estatuários, colaboradores e prestadores de serviços. Visa, também, demonstrar
transparência na condução dos negócios econômicos, financeiros e atuariais dos planos administrados pela
Entidade.
O Comitê de Ética e de Conduta tem por objetivo a gestão e divulgação do Código de Ética e de Conduta, com
autonomia para instaurar processo, mediante denúncia circunstanciada, para apurar a veracidade dos fatos,
limitando-se a emitir opinião no sentido de declarar se houve violação das normas estabelecidas no Código de
Ética e de Conduta. O Comitê deve manter total independência em relação aos demais órgãos sem qualquer
forma de subordinação hierárquica.
9.6. Auditorias
A entidade é submetida a auditorias por diversos órgãos, entre os quais:
a) Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - é uma autarquia de natureza especial
vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo atuação em todo o território nacional como entidade de
fiscalização com o objetivo de assegurar higidez e confiabilidade ao sistema de previdência complementar
fechada.
b) Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS - O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCERS) é
um órgão que atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e de
seus municípios, auditando a administração direta, indireta, fundações e entidades instituídas ou mantidas
pelos governos. Com missão mais abrangente, já que suas ações têm como objetivo garantir o uso adequado e
transparente dos recursos públicos.
c) Auditoria Independente - responsável pela revisão dos planos financeiros e da documentação contábil,
verificando a adequação às normas legais, estatutárias e à Política de Investimentos de forma a garantir que as
mesmas sejam elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis ao segmento,
para que seja obtida garantia razoável de que não haja erros monetários materiais causados por erro ou fraude.
d) Auditoria do Patrocinador – Auditoria obedecendo os normativos e legislação pertinente, submetendo a
Fundação a exames sistemáticos de auditorias realizada por seus próprios técnicos, em determinado período do
ano.
e) Auditoria Interna – Órgão que, para assegurar a existência e eficácia de controles internos nos processos de
trabalho, realiza exames minuciosos, checagens, com acompanhamento, validação e certificação, realizando
auditagens e monitoramento.
9.7. Planejamento Estratégico
O planejamento estratégico com uma ampliação da visão estratégica e acompanhamento das ações e
respectivos indicadores de desempenho contribui para o processo de governança corporativa desenvolvendo
uma gestão profissionalizada com um alinhamento de todos os envolvidos no negócio, produzindo um
desenvolvimento organizacional que conduz para a perenidade da instituição.
9.8. Matriz de Riscos
A Matriz de Riscos é uma ferramenta usada para permitir que os gestores mensurem, avaliem e ordenem os
eventos de riscos que poderão afetar o alcance dos objetivos dos processos da organização, permitindo assim a
elaboração de planos de contingencias e planejamento de ações com o objetivo de dirimir riscos.
9.9. Instrumentos de Normatização
A Fundação possui Instrumentos de Normatização que abordam procedimentos internos tais como diretrizes
para procedimentos de compras e aquisição de materiais e serviços, seleção de fornecedores, entre outros, com
estipulação de limites de alçada para as diversas áreas, quando aplicável.
9.10. Gestão de Processos
A transparência é um reflexo imediato de uma adequada gestão de processos realizada na organização. Ao
passo que deixa de fácil entendimento para todos os envolvidos, as conexões, atividades, responsabilidades e
entregas, assim como o nível de complexidade do negócio como um todo.
9.11. Compromissos e Práticas Comuns para Administradores
Os administradores devem observar, no exercício de suas atividades, os seguintes compromissos:
a) Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e o alinhamento com os valores da
Entidade;
b) Permanente atualização técnica, capacitando-se para a análise e para o entendimento de relatórios
contábeis, financeiros, atuariais e outros necessários ao bom desempenho profissional;
c) Possuir disponibilidade de tempo suficiente para atender às demandas da Entidade;
d) Possuir bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reuniões de forma ativa e buscando
as informações relevantes às decisões de interesse da Entidade;
e) Zelar pelo bom relacionamento entre os órgãos estatutários, contribuindo, de forma equânime e transparente,
para o desempenho eficiente de suas funções;
f) Guardar sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim consideradas no âmbito da entidade.
9.12. Critérios de Atuação para Administradores
a) Depois de empossado no cargo, o administrador deve inteirar-se de todas as informações relevantes ao
desempenho de suas atividades, além de ter acesso aos últimos relatórios anuais e às últimas atas das reuniões
ordinárias e extraordinárias do órgão a que pertencer;
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b) O administrador deve ser apresentado aos seus pares e a todos os detentores de cargos de confiança, bem
como conhecer as principais atividades e as normas operacionais da Entidade;
c) Para a realização das reuniões, seja de caráter ordinário ou extraordinário, devem ser observados os prazos
de convocação previstos;
d) As convocações devem ser enviadas com antecedência e acompanhadas dos documentos e de informações
necessárias às deliberações propostas na pauta, uma vez que a eficácia e a qualidade das reuniões dependem
da prévia análise da documentação distribuída;
e) As propostas para decisões devem ser fundamentadas;
f) Os administradores devem preparar-se para as reuniões agendadas, conhecendo a pauta e inteirando-se dos
assuntos pertinentes;
g) Havendo conflitos de interesse em relação a um tema específico que os afetarem, os administradores em
questão devem afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações;
h) As deliberações devem ser registradas em ata, cuja redação observará os critérios de clareza e de
fidedignidade aos debates e decisões tomadas, inclusive, com expressa menção às eventuais divergências
ocorridas.
9.13. Colaboradores
A Fundação Banrisul acredita que o capital humano é fator extremamente relevante para a continuidade do
negócio e do êxito de sua atividade, e assume com os seus colaboradores a responsabilidade pela manutenção
de um permanente diálogo, zela pela preservação da saúde e segurança do trabalho, administrando com
diligência os princípios de equidade e não discriminação, aplicado ao seu quadro funcional.
9.14. Atendimento às Normas e Legislações
A Administração da Fundação Banrisul no âmbito de suas atividades internas e na gestão dos Planos de
Benefícios norteia-se pelo respeito à legislação vigente e aos Instrumentos de Gestão e Referenciais Normativos.

10 - Disposições Finais
O presente Manual tem caráter orientador e as condutas aqui estabelecidas constituem-se diretrizes para o
melhor funcionamento da Entidade e deve ser um compromisso constante de todos aqueles que fazem parte da
Fundação Banrisul e buscam o aperfeiçoamento de suas atividades e de seu desempenho.

Porto Alegre, 21 de Outubro de 2019.
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APLICAÇÃO E OBJETIVO
Artigo 1º - O Código tem a finalidade de definir os princípios de ética e
conduta a serem observados por todas as pessoas físicas e jurídicas que
mantenham com a Fundação Banrisul qualquer relação de natureza
operacional e administrativa.
Artigo 2º - O Código tem por objetivo estabelecer uma conduta
permanentemente pautada por elevados padrões éticos e de
integridade, centrando-se na defesa dos direitos dos participantes e
assistidos dos planos de benefícios que a Entidade administra e
impedindo a utilização da FBSS em prol de interesses conflitantes com
seus objetivos.
ABRANGÊNCIA
Artigo 3º - Este Código aplica-se a todos os conselheiros, diretores,
empregados e contratados da Fundação Banrisul no exercício de suas
atribuições e no limite de suas competências de modo a pautar o
relacionamento com participantes, assistidos, representantes dos
patrocinadores, fornecedores, prestadores de serviço, órgãos públicos,
agentes do poder regulador e fiscalizador e outras Entidades do
mercado.
MISSÃO
Artigo 4º - A Fundação Banrisul tem por missão administrar planos de
previdência complementar, com eficiência e eficácia, assegurando o
pagamento dos benefícios contratados aos seus Participantes e
Assistidos.
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VALORES
Artigo 5º - Os valores da Fundação Banrisul são:
I. Transparência
II. Responsabilidade
III. Ética
IV. Cooperação
V. Respeito ao indivíduo
VI. Confiabilidade
PRINCÍPIOS
Artigo 6º - Este Código baseia-se nos seguintes princípios:
I. Os participantes e assistidos são a razão de ser da Fundação Banrisul.
II. O negócio da Fundação Banrisul é administrar o patrimônio através de
uma política de investimentos rentável e segura, a fim de assegurar a
suplementação das prestações previdenciais aos seus destinatários.
III. As decisões da Fundação são tomadas com base no direito, na ciência,
na boa técnica, no bom senso e na equidade;
IV. O compromisso de qualquer um de seus profissionais é compromisso
institucional da Entidade, devendo ser exercido com competência,
comprometimento, lealdade e integridade.
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DEVERES
Artigo 7º - É dever de cada conselheiro, administrador e integrante do
quadro funcional da Fundação Banrisul:
I. Adotar conduta compatível com elevados padrões de honestidade,
justiça, cordialidade, prudência, legalidade, transparência e observância
das normas e condições estabelecidas no Estatuto, Manual de
Governança, Regulamentos e Normativas internas;
II. Executar as funções que lhe forem atribuídas, respeitando a hierarquia e
buscando a qualidade nos trabalhos desenvolvidos;
III. Exercer suas atribuições de forma transparente, honesta e cooperativa;
IV. Promover o bom atendimento, agindo com cortesia, urbanidade,
atenção e presteza com participantes, assistidos, superiores, colegas,
subordinados e qualquer pessoa que de alguma forma tenha relação com
a Entidade;
V. Denunciar e combater qualquer forma de corrupção;
VI. Comunicar ao gerente responsável pela área ou superiores o
conhecimento de qualquer atividade antiética, ilegal ou duvidosa que
possam comprometer a missão, os valores e os princípios da Fundação;
VII. Assegurar o acesso pleno às informações das partes interessadas em
assuntos que lhes digam respeito;
VIII. Realizar os negócios da Fundação em critérios de probidade,
segurança, transparência, rentabilidade e liquidez;
5

IX. Defender os interesses da Entidade, mantendo sigilo sobre documentos,
negócios e informações que envolvam seus empregados, participantes ou
terceiros;
X. Assumir as consequências de suas próprias ações e omissões, ocorridas
no âmbito de suas atribuições, e por elas responder nos termos da
legislação aplicável;
XI. Preservar suas imagens, a fim de evitar exposições públicas e
comentários indevidos que coloquem em risco a imagem da Entidade;
XII. Manter sob sigilo todas as informações que, se divulgadas, possam trazer
prejuízos à Entidade, aos seus colaboradores, patrocinadores, participantes,
assistidos e à sociedade;
XIII. Posicionar-se contra o início ou manutenção de relações negociais com
terceiros, cujas condutas sejam incompatíveis com os princípios éticos da
Entidade;
XIV. Identificar e denunciar potenciais violações às boas práticas negociais
envolvendo conselheiros, diretores e empregados que fazem parte da
Entidade;
XV. Colaborar para a observância deste Código de Ética e de Conduta,
cumprir e fazer cumprir este normativo;
XVI. Não praticar e/ou permitir o tráfico de influências para alteração de
resultados nos processos seletivos internos e externos, com o fim de obter
vantagens para si e/ou terceiros desrespeitando as regras vigentes.
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VEDAÇÕES
Artigo 8º - É vedado como prática explícita, por omissão ou cumplicidade a
cada conselheiro, diretor e integrante do quadro funcional da Fundação
Banrisul:
I. Exercer sua função, poder ou autoridade com finalidades estranhas aos
interesses da Fundação;
II. Usar as oportunidades oriundas de sua atividade em benefício próprio ou
de outrem, com ou sem prejuízo da Entidade;
III. Fazer uso dos bens e instalações da Fundação para exercer atividade
privada ou qualquer atividade que não seja de interesse da Entidade;
IV. Oferecer ou aceitar, direta ou indiretamente, favores ou presentes que
possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros;
V. Apoiar qualquer atividade conflitante com os interesses da Fundação;
VI. Assumir posição político-partidária no desempenho de suas funções;
VII. Manifestar qualquer atitude ou opinião que implique em qualquer tipo
de discriminação;
VIII. Tomar decisões por influência de relações pessoais com participantes
ou contratados da Fundação;
IX. Obter vantagens pessoais através do uso de informações ou à custa de
participantes;
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X. Manifestar opinião em nome da Entidade quando não autorizado;
XI. Invadir a privacidade de outrem em toda e qualquer atividade
relacionada ao exercício da função nas relações de trabalho;
XII. Praticar qualquer tipo de assédio;
XIII. Disseminar ou criar boatos a respeito da Fundação Banrisul, de seus
empregados, diretoria e conselhos;
XIV. Praticar atos que por sua natureza possam trazer prejuízos aos Planos de
Benefícios, aos participantes e assistidos ou a Entidade;
XV. Omitir-se no exercício ou proteção dos direitos da Entidade;
XVI. Ser conivente com infrações ao Estatuto, a este Código, aos
Regulamentos e normativos em vigor.
COMITÊ DE ÉTICA E DE CONDUTA
Artigo 9º - O Comitê de Ética e de Conduta é constituído por 05 (cinco)
membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 02
(dois) anos que não garante estabilidade de emprego, sendo:
a) 01 (um) membro titular e suplente da Diretoria Executiva;
b) 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Deliberativo
c) 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Fiscal;
d) 01 (um) membro titular e suplente dos Conselhos Consultivos;
e) 01 (um) membro titular e suplente eleito pelos Empregados.
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Parágrafo Único - Qualquer integrante para se tornar elegível ao Comitê,
deverá ter tempo de serviço de no mínimo 05 (cinco) anos nos
Patrocinadores, não estar ou ter estado nos últimos 05 (cinco) anos, em litígio
de natureza judicial ou administrativa com qualquer empresa do grupo dos
Patrocinadores.
Artigo 10 - O Comitê de Ética e de Conduta deverá fazer cumprir este
Código, tratar e julgar a denúncia, bem como emitir pareceres.
Parágrafo Único - O Comitê de Ética e de Conduta terá sua
operacionalidade definida em Regimento Interno.
Artigo 11 - Este Código de Ética e de Conduta será atualizado sempre que o
Comitê entender como necessário, devendo ser revisado, no mínimo, a
cada 03 (três) anos.
Artigo 12 - Da comunicação e divulgação dos trabalhos do Comitê:
a) Toda e qualquer divulgação que envolva o Código de Ética e de
Conduta somente poderá ser realizada através de Circulares Internas, após
emissão de parecer pelo Comitê;
b) A Gerência de Recursos Humanos deverá promover uma programação
de treinamento aos conselheiros, diretores e empregados da Fundação
sobre as condutas contidas no Código de Ética e de Conduta;
c) Toda reunião do Comitê de Ética e de Conduta será registrada em ata.
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DA DENÚNCIA
Artigo 13 - Considera-se infração a este Código qualquer ocorrência ou
desvio de comportamento que conflite com o disposto nos artigos 6º, 7º e
8° deste Código, sendo passível de denúncia por qualquer pessoa.
Artigo 14 - Da denúncia:
1) A denúncia deverá conter obrigatoriamente a descrição mais detalhada
possível sobre o acontecido, com uma ou mais condutas não toleradas
praticadas e um ou mais denunciados;
2) Quando uma pessoa se deparar com a necessidade da denúncia, é
recomendado que, antes de qualquer providência, haja comunicação ou
diálogo com o seu superior imediato ou um representante do Comitê de
Ética e de Conduta, que terão o papel de orientar sobre a necessidade de a
denúncia ser ou não ormalizada. Nenhuma pessoa está obrigada a seguir
esta recomendação, podendo efetuar a denúncia a qualquer tempo, livre
de perseguições ou retaliações de qualquer tipo.
Artigo 15 - Para realizar a denúncia:
1) A denúncia poderá ser feita em anonimato via correio endereçada ao
Comitê de Ética e de Conduta, cujo endereço é a sede da Fundação
Banrisul ou pessoalmente pelo denunciante;
2) Quando feita anonimamente, tal denúncia deverá conter provas
suficientes e indicativas da irregularidade apontada;
3) Cabe ao Comitê definir a necessidade de identificação do denunciante;

10

4) Quando determinada a identificação do denunciante, sua identidade
ficará sob sigilo do Comitê;
5) A abertura da correspondência endereçada ao Comitê de Ética e de
Conduta, bem como a denúncia feita pessoalmente, somente poderá
ocorrer em reunião do Comitê;
6) No ato de abertura da denúncia, sendo o denunciando membro do
Comitê de Ética e de Conduta, este não participará das reuniões de análise
e julgamento, sendo substituído por um suplente.
Artigo 16 - Aceitação e julgamento da denúncia:
1) Quando identificado ato ou fato passível de ser entendido como infração
a este Código, caberá ao Comitê de Ética e de Conduta proceder à
apuração;
2) A instauração do processo de apuração da denúncia terá caráter
confidencial e tem como objetivo averiguar sua veracidade;
3) Durante o processo de apuração, o Comitê de Ética e de Conduta, a seu
critério e tendo em conta a gravidade do caso, poderá solicitar o
afastamento do(s) envolvido(s) por tempo determinado, nunca superior a 30
(trinta) dias, sendo obrigatório o afastamento do acusado em casos de
fraude, apropriação indébita ou roubo;
4) A denúncia aceita pelo Comitê deverá ser analisada e julgada em 30
(trinta) dias, podendo ser prorrogada por mais 30 (trinta) dias, reunindo-se o
Comitê tantas vezes quantas forem necessárias;
5) Será assegurado ao(s) denunciado(s) conhecer a acusação e exercer o
direito de ampla defesa.

11

Artigo 17 - Todos os documentos associados à denúncia, seus detalhes e
nomes envolvidos, serão guardados e arquivados por 10 (dez) anos, a partir
da decisão final do processo.
Artigo 18 - O Comitê de Ética e de Conduta apresentará parecer com a
descrição da ocorrência, de forma clara e objetiva; a análise e
considerações sobre o fato ou ato, baseado em provas; a definição
individualizada das responsabilidades e a penalidades a ser aplicada e
outras providências, inclusive no sentido de impedir nova ocorrência.
DAS PENALIDADES
Artigo 19 - O Comitê de Ética e de Conduta deverá recomendar a
aplicação das seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da
infração, com a boa fé do infrator, com a vantagem auferida ou pretendida
pelo infrator, o grau de lesão à Fundação e a reincidência:
I. No caso de infração leve: advertência verbal, e na reincidência,
advertência escrita;
II. No caso de infração grave:
a) Suspensão (a ser regulamentada pelo Comitê de Ética e de Conduta), e
na reincidência, demissão sem justa causa para os empregados;
b) para os contratados que estiverem prestando serviços nas dependências
da Fundação, pedido de substituição ao seu empregador;
c) para os diretores, indicados e eleitos, e conselheiros, perda de mandato,
observado, no que couber, inclusive por analogia, o disposto no Estatuto
Social.
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III. No caso de infração gravíssima:
a) demissão por justa causa para os empregados;
b) para diretores, indicados e eleitos, e conselheiros, perda de mandato, e
inelegibilidade por 08 (oito) anos, observado, no que couber, inclusive por
analogia, o disposto no Estatuto Social; c) pedido de substituição para os
contratados que estiverem prestando serviços nas dependências da
Fundação, além do reexame do contrato mantido entre a Fundação e a
pessoa jurídica sua empregadora.
Parágrafo Primeiro – Para os efeitos do disposto no caput deste artigo,
considera-se:
1) Infração leve – o descumprimento dos deveres dos incisos I, II, III, IV, VII e XV
do artigo 7º;
2) Infração grave – o descumprimento dos deveres dos incisos V, VI, X, XI, XIV
e XVI do artigo 7º e infração capitulada dos incisos I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII,
XIII e XV do artigo 8º;
3) Infração gravíssima - o descumprimento dos deveres dos incisos VIII, IX, XII
e XIII do artigo 7º e infração capitulada dos incisos IV, V, IX, XIV e XVI do artigo
8º.
Parágrafo Segundo – As penalidades serão aplicadas somente quando
determinado pela maioria absoluta dos membros do Comitê de Ética e de
Conduta da seguinte forma:
a) Pela Diretoria, em relação a empregados e contratados;
b) Pelo Conselho Deliberativo, em relação a Diretores e Conselheiros.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20 - Todos os diretores, conselheiros, empregados e contratados da
Fundação Banrisul deverão assinar a carta “De acordo” anexa ao
documento de Código de Ética e de Conduta, que será arquivada no
dossiê funcional ou contrato firmado.
Artigo 21 - O presente Código entra em vigor na data de sua publicação,
após aprovação pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva em
reunião especial conjunta.

2ª EDIÇÃO | Redação aprovada pelo Conselho Deliberativo e Diretoria
Executiva, em reunião especial conjunta realizada em 28/09/2016 - Ata nº 038.
ED. ATUALIZADA em JAN/2018, pela alteração na Estrutura Valorativa da Instituição
(Missão). Doc. Origem: Planejamento Estratégico 2018.
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8.4.2.

Política de Investimentos

De acordo com a Resolução nº 4.661 do CMN, artigo 19, Capítulo IV, de 25 de maio de
2018 e a IN PREVIC nº 6, artigos 22 e 23, Capítulo IV, de 14 de novembro de 2018, a Fundação Banrisul
de Seguridade Social, adiante designada, neste instrumento, abreviadamente FUNDAÇÃO, estabelece a
Política de Investimentos do Plano FBPREV MULTIPATROCINADO para o ano de 2021.
A Política de Investimentos do Plano FBPREV MULTIPATROCINADO é um conjunto de
conceitos aplicados na Gestão dos Ativos do Plano, na seleção e quantificação de parâmetros de
desempenho, de risco, dos objetivos de retorno e limites operacionais, no estabelecimento de critérios
de seleção de ativos, de veículos de investimentos, considerando diretrizes e normas legais em vigor,
especialmente os aspectos de segurança, liquidez, rentabilidade, solvência e transparência.
Este conjunto de “conceitos” fornece a base necessária para que os órgãos de decisão e
áreas de gestão da FUNDAÇÃO administrem os recursos, com visão e objetivo de, no médio e longo
prazo, obter rentabilidade otimizada dos recursos do Plano.
Importante destacar que os objetivos de retorno por Segmento e do Total dos Ativos do
Plano estabelecidos nesta Política de Investimentos, bem como o retorno avaliado e quantificado pela
Gerência Financeira tem por base a rentabilidade bruta, não se constituindo, em nenhuma hipótese,
como parâmetro, retorno ou índice de remuneração das contas dos Participantes e Assistidos do Plano,
que são remuneradas pelo conceito de rentabilidade líquida contábil.

2.

Fundamentos Estatutários

Aplicados ao Plano FBPREV MULTIPATROCINADO, no que couber.
Estatuto Social da Fundação Banrisul de Seguridade Social
Aprovado

pela

Portaria

SNPC

nº

714,

de

08-08-2019,

publicada

no

DOU,

de

26-08-2019, que dispõe em: [...]
Capítulo IV - Da Aplicação do Patrimônio
Art. 8º - A FUNDAÇÃO aplicará os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e
fundos dos Planos de Benefícios que administra mediante a observância dos princípios de segurança,
solvência, liquidez, rentabilidade e transparência, visando adequação à natureza de suas obrigações,
observando, ainda, o disposto na legislação e normas aplicáveis.
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1.

técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO,
estruturada em consonância com as respectivas premissas atuarias, será aprovada anualmente pelo
Conselho Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto e na legislação e normas aplicáveis.
Parágrafo Único – Os negócios envolvendo bens imóveis pertencentes aos Planos de
Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO só poderão ser realizados por proposta da Diretoria Executiva,
aprovada pelo Conselho Deliberativo.
Capítulo V - Do Regime Financeiro [...]
Art. 11 – A Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO apresentará ao Conselho Deliberativo, até 30
(trinta) de novembro de cada ano, o orçamento para o ano seguinte, e as Políticas de Investimentos
dos respectivos Planos de Benefícios e de Gestão Administrativa.
Parágrafo Único – Dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação, o Conselho Deliberativo
deliberará sobre o orçamento e as Políticas de Investimento dos respectivos Planos de Benefícios e de
Gestão Administrativa. [...]
Capítulo VI - Dos Órgãos Estatutários [...]
Seção II – Do Conselho Deliberativo [...]
Art. 22 - Compete ao Conselho Deliberativo as seguintes matérias: [...]
VI – política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas
técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
VII - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por
cento) dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de
Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
VIII - contratação de auditor independente, atuário e avaliador de gestão, observado o
disposto na legislação e normas aplicáveis; [...]
XXI - autorizar negociações que envolvam bens imóveis pertencentes aos planos de
benefícios da FUNDAÇÃO por proposta da Diretoria Executiva; [...]
XXVI – aprovar o regime de alçadas da FUNDAÇÃO, mediante proposta da Diretoria
Executiva;
Seção III - Da Diretoria Executiva
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Art. 9º - A política de investimentos para a aplicação dos recursos garantidores das reservas

de seus Planos de Benefícios, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho
Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos.
Art. 25 - A Diretoria Executiva terá mandato de 4 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de
julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, permitida a recondução, e é composta
de 4 (quatro) membros, com as seguintes designações especiais:
I - Diretor-Presidente;
II - Diretor Financeiro;
III - Diretor de Previdência;
IV - Diretor Administrativo. [...]
Art. 27 - São atribuições e deveres da Diretoria Executiva: [...]
II - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto, nos regulamentos dos Planos de
Benefícios, no regulamento do plano de gestão administrativa e nos demais atos normativos internos,
bem como executar as decisões do Conselho Deliberativo;
III - Propor ao Conselho Deliberativo:
a) diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração da
FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios;
b) orçamento e plano de gestão administrativa para a FUNDAÇÃO e seus Planos de
Benefícios; [...]
e) política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas,
provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO; [...]
i) planos, políticas e programas, anuais e plurianuais, normas e critérios gerais e outros
negócios julgados necessários ao desenvolvimento da FUNDAÇÃO; [...]
k) o regime de alçadas da FUNDAÇÃO; [...]
IX - Autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, respeitadas as condições
regulamentares pertinentes; [...]
XII - A Diretoria Executiva escolherá dentre os seus membros os responsáveis pelas
aplicações dos recursos garantidores dos planos de benefícios e de gestão e demais responsáveis pelas
atribuições definidas nas normas aplicáveis da FUNDAÇÃO, designando os responsáveis pela gestão dos
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Art. 24 - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da FUNDAÇÃO e

Complementar nº 108; [...]
Art. 31 – Compete ao Diretor Financeiro:
I – Individualmente:
a) A gestão dos investimentos, avaliação e negociação dos ativos que compõem os recursos
garantidores e execução das políticas orientadoras da gestão dos ativos da FUNDAÇÃO, especialmente
no que diz respeito aos investimentos, aos riscos e à liquidez; [...]
Seção IV – Do Conselho Fiscal
Art. 34 - O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela atividade de controle interno da
FUNDAÇÃO. [...]
Art. 38 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - análise e avaliação das contas da FUNDAÇÃO, bem como a elaboração dos respectivos
pareceres e votos, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis;
II - examinar e deliberar sobre os balancetes dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO;
III - emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, financeiras e atuariais da FUNDAÇÃO
e de seus Planos de Benefícios, bem como sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva;
IV - examinar, em qualquer época, os livros e documentos da FUNDAÇÃO; [...]
VI - apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e as operações sociais
do exercício, tomando por base as demonstrações contábeis e financeiras, o inventário e as contas da
Diretoria Executiva; [...]
VIII - emitir, na forma e periodicidade determinadas pela legislação e normas aplicáveis,
relatórios de controles internos que contenham conclusões e, se for o caso, recomendações sobre
exames efetuados, os quais deverão ser levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo para
providências que eventualmente devam ser adotadas. [...]
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respectivos segmentos, ficando os demais sujeitos ao disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei

Fundamentos Não Estatutários

3.1. Comitê de Investimentos
O Comitê de Investimentos, de caráter consultivo, ligado à Diretoria Executiva é integrado
por técnicos com conhecimento do mercado financeiro e de capitais, da Fundação e dos Patrocinadores,
e que se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês tendo por finalidade apreciar propostas de
investimento e realocação do portfólio sempre visando os princípios da otimização dos resultados,
segurança e rentabilidade dos planos de previdência e do PGA, em consonância com a legislação
específica, a Política de Investimentos e outras políticas de observância obrigatória na gestão dos
recursos garantidores dos planos de benefícios e do PGA, aprovados pelo Conselho Deliberativo.

3.2. Política de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores
A Política de Alçadas e Competências estabelece os limites de alçada e competência da
tomada de decisão de investimentos, suficientes para propiciar à FUNDAÇÃO capacidade de cumprir
com a sua missão bem como seus objetivos estratégicos, sem violar o poder de decidir estabelecido
pelo Estatuto Social, bom como gerenciar potenciais impactos adversos que podem influenciar a
execução dos objetivos da FUNDAÇÃO no gerenciamento dos investimentos.

3.3. Política de Alocação no Segmento de Renda Variável
A Política de Alocação em Renda Variável é um conjunto de diretrizes que permitem
objetivamente o processo de escolha e seleção de investimentos no segmento de renda variável, bem
como o estabelecimento de critérios e procedimentos destinados a manter a exposição ao segmento de
renda variável nos limites estabelecidos.

3.4. Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez
A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez se constitui em um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas que permitem a gestão do risco de liquidez da FUNDAÇÃO compatível com
a natureza das suas operações, a complexidade dos serviços oferecidos e a dimensão da sua exposição
a esse risco.
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3.

A Política de Risco de Crédito nas Operações de Empréstimos é um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas que permitem a gestão do referido risco, estabelecendo limites
operacionais destinados a manter a exposição a perdas nos níveis estabelecidos.

3.6. Política de Risco de Crédito
A Política de Risco de Crédito se constitui de um conjunto de princípios, procedimentos e
ferramentas que permitem a gestão do risco de crédito dos investimentos, estabelecendo limites
operacionais destinados a manter a exposição ao risco de ocorrência de perdas nos níveis estabelecidos.

3.7. Política de Seleção e Monitoramento dos Investimentos em Fundos de Investimentos
A Política de Seleção de Fundos de Investimentos se constitui de um conjunto de
ferramentas que permitem objetivamente o processo de escolha e seleção de investimentos em fundos
de investimento, bem como o estabelecimento de limites operacionais, monitoramento e procedimentos
destinados a manter a exposição do investimento realizado ao risco de ocorrências de performance nos
níveis estabelecidos.

3.8. Política para Mitigação do Risco Legal dos Investimentos
A Política para Mitigação do Risco Legal estabelece procedimentos e responsabilidades para
mitigação do referido risco.
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3.5. Política de Risco de Crédito nas Operações de Empréstimos

Processo Geral de Decisão dos Investimentos

A tomada de decisão sobre investimentos obedece a seguinte hierarquia com as respectivas
atribuições resumidas de cada órgão:
Ordem do
Processo
Decisório

Órgãos de

Funções Estatutárias (ordem 1 e 2). Principais

Fluxo de

Decisão

Atribuições (ordem 3 e 4)

Informações

Aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefícios;

1

fixa parâmetros ou limites de alocação que nortearão a

Recebe informações

Conselho

gestão de recursos do Plano; determina à Diretoria

da Diretoria Executiva

Deliberativo

Executiva ajustes e correções na gestão de recursos do

e do mercado em

Plano,

geral.

visando

corrigir

divergências

apontadas

pelo

Conselho Fiscal na execução da Política de Investimentos.

Recebe informações

2

Propõe, coordena e executa a Política de Investimentos dos

do Comitê de

Diretor

planos, aprecia e delibera, dentro da alçada estabelecida,

Investimentos, da

Financeiro

sobre a gestão de recursos e alternativas de investimentos

Gerência Financeira

sugeridas pelo Comitê de Investimentos.

e do mercado em
geral.

Sugere à Diretoria Financeira propostas estratégicas de
alocação de recursos, de limites de créditos e de alocação

3

Comitê de
Investimentos

em risco, analisa e sugere à Diretoria Financeira as
alternativas

de

investimentos

e de desinvestimentos;

analisa e propõe ajustes na Política de Investimentos;
monitora os parâmetros de risco e o retorno da Carteira de
Investimentos, sugerindo os ajustes necessários.

4

Recebe informações
da Diretoria
Executiva, da
Gerência Financeira
e do mercado em
geral.

Acompanha, pesquisa, analisa o mercado financeiro e de

Responsabilidade

capitais, sugere à Diretoria Financeira alternativas de

sobre os Segmentos

direcionamento de recursos, contemplando investimentos e

de Renda Fixa,

Gerência

desinvestimentos; executa as operações financeiras e

Renda Variável.

Financeira

demais atribuições inerentes ao processo de execução da

Inv.Estruturados,

Política de Investimentos; sugere ajustes das carteiras e da

Inv. no Exterior e

Política de Investimentos em consonância com a legislação

Operações com

em vigor e as condições de mercado.

Participantes.
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4.

Indicadores Econômicos e de Mercado

Apresentamos abaixo os indicadores econômicos e de mercado projetado para os próximos
cinco anos, coletados em ago/21.

PROJEÇÕES DE 2021 A 2025
INDICADORES/ANOS

2021

2022

2023

2024

2025

INPC (%)

8,01

3,38

3,45

3,44

3,27

IPCA (%)

7,54

4,12

3,12

3,12

2,99

19,81

4,56

4,03

3,78

3,62

PIB

5,00

2,00

3,10

3,00

2,90

TAXA SELIC MÉDIA (%)

4,63

8,00

6,88

6,50

6,50

9,11

10,36

10,24

9,95

-2,24

-6,14

-8,43

-6,95

IGP-M (%)

IBOVESPA Variação (%)
DÓLAR Variação (%)

9,40
2,05

* Fonte: Pesquisa Focus, Ibovespa FBSS e LCA

6.

Projeção do Valor dos Ativos e Participação para 2021

Considerando que o plano de benefícios está em fase de implantação, não sendo possível
estimar a data inicial e o volume de aporte de recursos, que depende da captação de patrocinadores e
da adesão de participantes ao plano, não há como projetar o valor dos ativos para o ano de 2021.

7.

Índices de Referência, Objetivos de Retorno e Participação na
Formação do Resultado

7.1. Índices de Referência
No quadro a seguir se encontram definidos os índices de referência para cada um dos
segmentos de aplicação e para o total dos ativos aplicados para 2021.
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5.

7.1.1.

Índice de Referência

Renda Fixa

IR RF-CD1

Renda Variável

IR RV-CD1

Investimentos Estruturados

IR IE-CD1

Imobiliário

IR IM-CD1

Investimentos no Exterior

IR EX-CD1

Total dos Ativos Aplicados

IRP-CD1

Segmento de Renda Fixa
O índice de referência do Segmento de Renda Fixa é um índice calculado mensalmente pela

FUNDAÇÃO, denominado Índice de Referência Renda Fixa–CD1 (IR RF-CD1). O cálculo deste índice
considerará a proporcionalidade, a indexação, o prazo de vencimento e a forma de precificação dos
ativos que compõem esse segmento, ponderado pelo benchmark de cada subgrupo de ativos. O quadro
que segue mostra uma estimativa da configuração inicial do IR RF-CD1 para o ano de 2021, já que
mensalmente o índice será rebalanceado. Caso sejam adquiridos ativos não enquadrados nas classes
identificadas, a ponderação será realizada considerando os parâmetros de mercado aplicáveis.
Subgrupos

Benchmark

Ativos remunerados pela Taxa Selic marcados à mercado

IMA-S

Ativos remunerados pela Taxa CDI marcados à mercado

96% CDI

Participação %
0,00
100,00

Ativos indexados ao IPCA marcados à mercado com
vencimento inferior a cinco anos

IMA-B 5

0,00

Ativos indexados ao IPCA marcados à mercado com
vencimento igual ou superior a cinco anos

IMA-B +5

0,00

Total

IR RF-CD1

100,00

- IMA-S = Índice de Mercado Anbima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados à
Taxa Básica Selic do Banco Central;
- CDI = Taxa de remuneração dos Depósitos Interbancários;
- IMA-B 5 = Índice de Mercado Andima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados
ao IPCA, composto por vencimentos de prazo inferior a cinco anos;
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SEGMENTOS

ao IPCA, composto por vencimentos de prazo igual ou superior a cinco anos.

7.1.2.

Segmento de Renda Variável
O índice de referência para o Segmento de Renda Variável será denominado IR RV-CD1 e

será equivalente à variação do Ibovespa.

7.1.3.

Segmento de Investimentos Estruturados
O índice de referência para o Segmento de Investimentos Estruturados será denominado

de IR IE-CD1 e será equivalente à variação do IMA-S.

7.1.4.

Segmento Imobiliário
O índice de referência para o Segmento Imobiliário será denominado IR IM-CD1 e será

equivalente à variação do INPC + 3,00%.

7.1.5.

Segmento de Investimentos no Exterior
O índice de referência para o Segmento de Investimentos no Exterior será denominado IR

EX-CD1 e será equivalente à variação do MSCI-World adicionada à variação cambial.

7.1.6.

Total dos Ativos Aplicados
O índice de referência do Total dos Ativos Aplicados é um índice calculado mensalmente

pela FUNDAÇÃO, denominado Índice de Referência Ponderado-CD1 (IRP-CD1). O cálculo deste índice
considerará a proporcionalidade das classes de ativos que compõem o total das aplicações, ponderado
pelo benchmark de cada subgrupo de ativos. O quadro que segue mostra uma estimativa da
configuração inicial do IRP-CD1 para 2021, já que mensalmente o índice será rebalanceado. Caso sejam
adquiridos ativos não enquadrados nas classes identificadas, a ponderação será realizada considerando
os parâmetros de mercado aplicáveis.
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- IMA-B +5 = Índice de Mercado Andima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados

Benchmark

Ativos remunerados pela Taxa Selic marcados à mercado

IMA-S

Ativos remunerados pela Taxa CDI marcados à mercado

96% CDI

Participação %
0,00
100,00

Seg. Renda Fixa - Ativos indexados ao IPCA com
vencimento inferior a cinco anos

IMA-B 5

0,00

Seg. Renda Fixa - Ativos indexados ao IPCA com
vencimento igual ou superior a cinco anos

IMA-B +5

0,00

Segmento de Renda Variável

Ibovespa

0,00

IMA-S

0,00

MSCI-W + var. cambial

0,00

INPC + 3%

0,00

Segmento de Investimentos Estruturados
Segmento de Investimentos no Exterior
Segmento Imobiliário
Total

IRP-CD1

100,00

7.2. Desempenho do Plano de Benefícios e dos Segmentos de Aplicação
No quadro a seguir, encontra-se a rentabilidade do plano de benefícios e dos segmentos de
aplicação nos últimos 5 anos:
SEGMENTOS

2016

2017

2018

2019

2020

Acumulado

Renda Fixa

0,00%

Renda Variável

0,00%

Investimentos Estruturados

0,00%

Imobiliário

0,00%

Operações com participantes

0,00%

Investimentos no Exterior

0,00%

Total dos Ativos Aplicados

0,00%

Plano em fase de implantação, sem histórico de rentabilidade.
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Subgrupos

Gestão dos Ativos

A gestão dos investimentos no ano

de

2021 do Plano de

Benefícios FBPREV

MULTIPATROCINADO, estruturado na modalidade de contribuição definida, terá como principais
objetivos viabilizar a alocação dos recursos, considerando o volume de recursos aportado, e
proporcionar a liquidez necessária, destacando-se a condição de plano extremamente “jovem” com
possibilidade de, nos anos iniciais, elevados resgates ou portabilidade.
Devem ser observadas para todos investimentos realizados nos segmentos de aplicação
adiante especificados as Políticas de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores,
de Gerenciamento de Risco de Liquidez e de Mitigação do Risco Legal dos Investimentos e, as específicas
adiante arroladas para cada segmento de aplicação.
Ademais, deverão ser observados, sempre que possível e aplicável, os critérios definidos
internamente para avaliação de risco relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de
governança dos investimentos.
É permitido realizar operações com ativos financeiros dos patrocinadores, de seus
fornecedores e clientes considerando-se a natureza de sua atividade econômica principal, instituição
financeira, e consequentemente seu relacionamento com o mercado em geral, financeiro, não financeiro,
regional, nacional e internacional.
O Comitê de Investimentos, conforme as condições de mercado, poderá recomendar
elevação ou redução da participação percentual alvo de cada um dos segmentos de aplicação,
observados os limites máximos e mínimos estabelecidos.
Dentro deste contexto e de acordo com a legislação em vigor, estabelecemos a seguir o
foco de gestão dos ativos do Plano para o ano de 2021, com visão e objetivos de curto, médio e longo
prazo, bem como os limites e parâmetros operacionais dessa Política de Investimentos.

8.1. Segmento de Renda Fixa
Considerando que o plano está em início de implantação as alocações no segmento
priorizarão aplicações em fundos de investimento, até que os recurso do plano atinjam um volume que
permita diversificação.
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8.

Limites de Participação
Para o segmento de Renda Fixa o limite máximo de participação é de até 100,00% do Total

dos Ativos Aplicados. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para 31/12/2021 é de
100,00% do Total dos Ativos Aplicados, caso ocorra aporte de recursos.

8.1.2.

Portfólio Elegível
Os recursos aportados serão aplicados em fundo de renda fixa com liquidez diária.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento

dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações, disponibilidade de recursos.

8.1.3.

Precificação dos Ativos de Renda Fixa
Os ativos que compõem o Segmento de Renda Fixa, quando aplicável, serão precificados

pelo Custodiante, dentro das categorias estabelecidas pela FUNDAÇÃO, em conformidade com a
Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.2. Segmento de Renda Variável
Em 2021 os investimentos no segmento se darão através da carteira própria e/ou através
de veículos de investimentos (fundos).

8.2.1.

Limites de Participação
Para o Segmento de Renda Variável o limite máximo de participação é de 30,00% sobre o

Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para
31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.
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8.1.1.

Portfólio Elegível
A seleção dos ativos que compõem este segmento deve observar os parâmetros definidos

nesta política e na Política de Alocação no Segmento de Renda Variável.
Para a gestão dos ativos de renda variável a FUNDAÇÃO terá como ferramentas básicas, as
informações da conjuntura econômica, as projeções de resultados com base na análise fundamentalista
e a análise gráfica, utilizando relatórios, projeções e informações geradas pelo mercado financeiro em
geral e por banco de dados externo com informações de empresas.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.2.3.

Participação nas Assembleias das Empresas
A FUNDAÇÃO somente participará das assembleias de acionistas quando sua participação

no capital votante ou no capital total da companhia for superior a 5% ou em qualquer caso, quando
julgar conveniente.

8.2.4.

Precificação dos Ativos de Renda Variável
Os ativos que compõem o Segmento de Renda Variável, quando aplicável, serão

precificados pelo Custodiante, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018,
e Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.3. Segmento de Investimentos Estruturados
O segmento de Investimentos Estruturados compreende:
I - cotas de fundos de investimento em participações, denominados Fundos FIP’s;
II - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos
de investimento classificados como multimercado;
III – cotas de fundos de investimento classificados com “Ações – Mercado de Acesso”;
IV – certificados de operações estruturadas (COE).
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8.2.2.

Limites de Participação
Para o Segmento de Investimentos Estruturados o limite máximo de participação é de 15,00%

sobre o Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos
para 31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

8.3.2.

Portfólio Elegível
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento

dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.4. Segmento Imobiliário
Compõem o Segmento Imobiliário:
I – cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento em cotas
de fundos de investimento imobiliário;
II – certificados de recebíveis imobiliários (CRI); e
III – cédulas de crédito imobiliário (CCI)

8.4.1.

Limites de Participação
Para o Segmento Imobiliário o limite máximo de participação é de 10,00% sobre o Total

dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para
31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.
Os fundos de investimentos imobiliários do tipo renda não terão prazo máximo de duração
para alocação de recursos.

8.4.2.

Portfólio Elegível
Como regra geral os títulos e valores mobiliários sujeitos a classificação de risco de crédito

que poderão ser adquiridos para compor o segmento Imobiliário deverão possuir na data do
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8.3.1.

observados os parâmetros definidos nesta política e na Política de Risco de Crédito.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.4.3.

Precificação dos Ativos do Segmento Imobiliário
Os ativos que compõem o Segmento Imobiliário, quando aplicável, serão precificados pelo

Custodiante, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução PREVIC
nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.5. Segmento de Investimentos no Exterior
O segmento de Investimentos no Exterior compreende:
I - as cotas de fundos de investimento e as cotas de fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”;
II - as cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores
do Brasil;
III - as cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimentos no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM,
que invistam, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento
constituídos no exterior;
IV - as cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimentos no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM;
V - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível I e cotas dos fundos da
classe “Ações – BDR Nível I” nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM; e
VI - os ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no
Brasil, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM, não previstos nos incisos anteriores.
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investimento no mínimo a classificação de Baixo/Médio Risco de Crédito emitido por agência de rating

Portfólio Elegível
A possibilidade de alocar recursos no Segmento de Investimentos no Exterior pode

diversificar o risco de mercado do plano considerando a correlação com as demais modalidades de
investimentos e se dará preferencialmente através de cotas de fundos de investimentos.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.5.2.

Limites de Participação
Para o Segmento de Investimentos no Exterior o limite máximo de participação é de 10,00%

sobre o Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos
para 31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

8.6. Derivativos
As operações com derivativos para as carteiras próprias dos Segmentos de Renda Fixa e/ou
Renda Variável deverão ser realizadas tendo como objetivo a proteção dos ativos.
O limite para proteção é de até 100,00% dos ativos, considerados isolados ou
cumulativamente, total ou parcialmente.

8.7. Empréstimos de Títulos, Valores Mobiliários e Cotas de Fundos
Operações de empréstimos/aluguel de títulos, valores mobiliários e cotas de fundos dos
segmentos de Renda Fixa e Renda Variável poderão ser realizadas, total ou parcialmente.
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8.5.1.

Avaliação do Risco

9.1. Risco de Crédito e de Liquidez
O acompanhamento e a avaliação dos riscos de crédito e de liquidez deverão observar a
Política de Risco de Crédito e a Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez.

9.2. Risco Operacional
Deverão ser observadas a Política para Mitigação do Risco Legal de Investimentos, a Política
de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores e a Matriz de Risco para
acompanhamento e mitigação do risco operacional.

9.3. Risco de Mercado dos Segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos
Estruturados, Investimentos no Exterior e Carteira Consolidada
O risco de mercado que diz respeito às variações nos preços dos ativos, taxas, suas
correlações e níveis de volatilidade, será calculado pelo método Value at Risk (VaR ) paramétrico. Será
apurado pelo custodiante Banco Itaú-Unibanco S/A, sendo os relatórios gerenciais elaborados pela
FUNDAÇÃO.
O VaR representa a perda máxima esperada em um dia utilizando o grau de confiança de
95%, porém não se constitui em ferramenta única para a tomada de decisão quanto a permanência dos
ativos em carteira.
A DNP consiste em relacionar a rentabilidade dos segmentos de aplicação e do total dos
ativos aplicados comparativamente com a variação dos respectivos Índices de Referência, sendo seu
principal objetivo verificar se a rentabilidade dos recursos do Plano está aderente ou não aos Índices de
Referência.
O VaR e a DNP são instrumentos auxiliares na gestão de risco dos investimentos
considerados dentro da estratégia traçada na Política de Investimentos.
Adicionalmente poderão ser utilizados outros instrumentos e/ou metodologias para aferição
do risco de mercado.
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9.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Renda Fixa
Para o Segmento de Renda Fixa estabelecemos como limite máximo de VaR diário 0,60%

do valor de mercado do segmento.

9.3.2.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Renda Variável
Para o Segmento de Renda Variável estabelecemos como limite máximo de VaR diário 5,15%

do valor de mercado do segmento.

9.3.3.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Investimentos Estruturados
Para o Segmento de Investimentos Estruturados estabelecemos como limite máximo de

VaR diário 0,70% do valor de mercado do segmento.

9.3.4.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Investimentos no Exterior
Para o Segmento de Investimentos no Exterior estabelecemos como limite máximo de VaR

diário 3,20% do valor de mercado do segmento.

9.3.5.

Limite do Risco de Mercado (VaR) para a Carteira Consolidada
Para a carteira consolidada de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e

Investimentos no Exterior foi estabelecido o limite máximo de VaR diário de 2,25% do valor de mercado
da carteira.
Para a tomada de decisão sobre eventual desinvestimento será considerado o VaR da
Carteira Consolidada, já que no seu cômputo são consideradas as covariâncias e correlações de todos
os ativos das carteiras de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no
Exterior do Plano.

10. Agente Custodiante e Controladoria

O Banco Itaú-Unibanco S/A é responsável pelos serviços de custódia, controladoria e
precificação dos ativos e valores mobiliários, de renda fixa, de renda variável, estruturados, imobiliário
e exterior, quando aplicável, e outros títulos que vierem a ser emitidos e nesta linha classificados. Para
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9.3.1.

regulamentos e legislação em vigor.

11. Consolidação das Informações

A consolidação das informações para geração de relatórios legais a serem remetidos aos
órgãos reguladores ficará a cargo da própria FUNDAÇÃO.

12. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

O Diretor Financeiro é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ),
principal responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento dos recursos garantidores
do plano.

13. Administrador Responsável pela Gestão de Riscos

O Diretor Financeiro é o Administrador Responsável pela gestão de riscos dos investimentos
do plano.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2021.
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APLICAÇÃO E OBJETIVO
Artigo 1º - O Código tem a finalidade de definir os princípios de ética e
conduta a serem observados por todas as pessoas físicas e jurídicas que
mantenham com a Fundação Banrisul qualquer relação de natureza
operacional e administrativa.
Artigo 2º - O Código tem por objetivo estabelecer uma conduta
permanentemente pautada por elevados padrões éticos e de
integridade, centrando-se na defesa dos direitos dos participantes e
assistidos dos planos de benefícios que a Entidade administra e
impedindo a utilização da FBSS em prol de interesses conflitantes com
seus objetivos.
ABRANGÊNCIA
Artigo 3º - Este Código aplica-se a todos os conselheiros, diretores,
empregados e contratados da Fundação Banrisul no exercício de suas
atribuições e no limite de suas competências de modo a pautar o
relacionamento com participantes, assistidos, representantes dos
patrocinadores, fornecedores, prestadores de serviço, órgãos públicos,
agentes do poder regulador e fiscalizador e outras Entidades do
mercado.
MISSÃO
Artigo 4º - A Fundação Banrisul tem por missão administrar planos de
previdência complementar, com eficiência e eficácia, assegurando o
pagamento dos benefícios contratados aos seus Participantes e
Assistidos.
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VALORES
Artigo 5º - Os valores da Fundação Banrisul são:
I. Transparência
II. Responsabilidade
III. Ética
IV. Cooperação
V. Respeito ao indivíduo
VI. Confiabilidade
PRINCÍPIOS
Artigo 6º - Este Código baseia-se nos seguintes princípios:
I. Os participantes e assistidos são a razão de ser da Fundação Banrisul.
II. O negócio da Fundação Banrisul é administrar o patrimônio através de
uma política de investimentos rentável e segura, a fim de assegurar a
suplementação das prestações previdenciais aos seus destinatários.
III. As decisões da Fundação são tomadas com base no direito, na ciência,
na boa técnica, no bom senso e na equidade;
IV. O compromisso de qualquer um de seus profissionais é compromisso
institucional da Entidade, devendo ser exercido com competência,
comprometimento, lealdade e integridade.
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DEVERES
Artigo 7º - É dever de cada conselheiro, administrador e integrante do
quadro funcional da Fundação Banrisul:
I. Adotar conduta compatível com elevados padrões de honestidade,
justiça, cordialidade, prudência, legalidade, transparência e observância
das normas e condições estabelecidas no Estatuto, Manual de
Governança, Regulamentos e Normativas internas;
II. Executar as funções que lhe forem atribuídas, respeitando a hierarquia e
buscando a qualidade nos trabalhos desenvolvidos;
III. Exercer suas atribuições de forma transparente, honesta e cooperativa;
IV. Promover o bom atendimento, agindo com cortesia, urbanidade,
atenção e presteza com participantes, assistidos, superiores, colegas,
subordinados e qualquer pessoa que de alguma forma tenha relação com
a Entidade;
V. Denunciar e combater qualquer forma de corrupção;
VI. Comunicar ao gerente responsável pela área ou superiores o
conhecimento de qualquer atividade antiética, ilegal ou duvidosa que
possam comprometer a missão, os valores e os princípios da Fundação;
VII. Assegurar o acesso pleno às informações das partes interessadas em
assuntos que lhes digam respeito;
VIII. Realizar os negócios da Fundação em critérios de probidade,
segurança, transparência, rentabilidade e liquidez;
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IX. Defender os interesses da Entidade, mantendo sigilo sobre documentos,
negócios e informações que envolvam seus empregados, participantes ou
terceiros;
X. Assumir as consequências de suas próprias ações e omissões, ocorridas
no âmbito de suas atribuições, e por elas responder nos termos da
legislação aplicável;
XI. Preservar suas imagens, a fim de evitar exposições públicas e
comentários indevidos que coloquem em risco a imagem da Entidade;
XII. Manter sob sigilo todas as informações que, se divulgadas, possam trazer
prejuízos à Entidade, aos seus colaboradores, patrocinadores, participantes,
assistidos e à sociedade;
XIII. Posicionar-se contra o início ou manutenção de relações negociais com
terceiros, cujas condutas sejam incompatíveis com os princípios éticos da
Entidade;
XIV. Identificar e denunciar potenciais violações às boas práticas negociais
envolvendo conselheiros, diretores e empregados que fazem parte da
Entidade;
XV. Colaborar para a observância deste Código de Ética e de Conduta,
cumprir e fazer cumprir este normativo;
XVI. Não praticar e/ou permitir o tráfico de influências para alteração de
resultados nos processos seletivos internos e externos, com o fim de obter
vantagens para si e/ou terceiros desrespeitando as regras vigentes.
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VEDAÇÕES
Artigo 8º - É vedado como prática explícita, por omissão ou cumplicidade a
cada conselheiro, diretor e integrante do quadro funcional da Fundação
Banrisul:
I. Exercer sua função, poder ou autoridade com finalidades estranhas aos
interesses da Fundação;
II. Usar as oportunidades oriundas de sua atividade em benefício próprio ou
de outrem, com ou sem prejuízo da Entidade;
III. Fazer uso dos bens e instalações da Fundação para exercer atividade
privada ou qualquer atividade que não seja de interesse da Entidade;
IV. Oferecer ou aceitar, direta ou indiretamente, favores ou presentes que
possam influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros;
V. Apoiar qualquer atividade conflitante com os interesses da Fundação;
VI. Assumir posição político-partidária no desempenho de suas funções;
VII. Manifestar qualquer atitude ou opinião que implique em qualquer tipo
de discriminação;
VIII. Tomar decisões por influência de relações pessoais com participantes
ou contratados da Fundação;
IX. Obter vantagens pessoais através do uso de informações ou à custa de
participantes;
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X. Manifestar opinião em nome da Entidade quando não autorizado;
XI. Invadir a privacidade de outrem em toda e qualquer atividade
relacionada ao exercício da função nas relações de trabalho;
XII. Praticar qualquer tipo de assédio;
XIII. Disseminar ou criar boatos a respeito da Fundação Banrisul, de seus
empregados, diretoria e conselhos;
XIV. Praticar atos que por sua natureza possam trazer prejuízos aos Planos de
Benefícios, aos participantes e assistidos ou a Entidade;
XV. Omitir-se no exercício ou proteção dos direitos da Entidade;
XVI. Ser conivente com infrações ao Estatuto, a este Código, aos
Regulamentos e normativos em vigor.
COMITÊ DE ÉTICA E DE CONDUTA
Artigo 9º - O Comitê de Ética e de Conduta é constituído por 05 (cinco)
membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 02
(dois) anos que não garante estabilidade de emprego, sendo:
a) 01 (um) membro titular e suplente da Diretoria Executiva;
b) 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Deliberativo
c) 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Fiscal;
d) 01 (um) membro titular e suplente dos Conselhos Consultivos;
e) 01 (um) membro titular e suplente eleito pelos Empregados.
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Parágrafo Único - Qualquer integrante para se tornar elegível ao Comitê,
deverá ter tempo de serviço de no mínimo 05 (cinco) anos nos
Patrocinadores, não estar ou ter estado nos últimos 05 (cinco) anos, em litígio
de natureza judicial ou administrativa com qualquer empresa do grupo dos
Patrocinadores.
Artigo 10 - O Comitê de Ética e de Conduta deverá fazer cumprir este
Código, tratar e julgar a denúncia, bem como emitir pareceres.
Parágrafo Único - O Comitê de Ética e de Conduta terá sua
operacionalidade definida em Regimento Interno.
Artigo 11 - Este Código de Ética e de Conduta será atualizado sempre que o
Comitê entender como necessário, devendo ser revisado, no mínimo, a
cada 03 (três) anos.
Artigo 12 - Da comunicação e divulgação dos trabalhos do Comitê:
a) Toda e qualquer divulgação que envolva o Código de Ética e de
Conduta somente poderá ser realizada através de Circulares Internas, após
emissão de parecer pelo Comitê;
b) A Gerência de Recursos Humanos deverá promover uma programação
de treinamento aos conselheiros, diretores e empregados da Fundação
sobre as condutas contidas no Código de Ética e de Conduta;
c) Toda reunião do Comitê de Ética e de Conduta será registrada em ata.
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DA DENÚNCIA
Artigo 13 - Considera-se infração a este Código qualquer ocorrência ou
desvio de comportamento que conflite com o disposto nos artigos 6º, 7º e
8° deste Código, sendo passível de denúncia por qualquer pessoa.
Artigo 14 - Da denúncia:
1) A denúncia deverá conter obrigatoriamente a descrição mais detalhada
possível sobre o acontecido, com uma ou mais condutas não toleradas
praticadas e um ou mais denunciados;
2) Quando uma pessoa se deparar com a necessidade da denúncia, é
recomendado que, antes de qualquer providência, haja comunicação ou
diálogo com o seu superior imediato ou um representante do Comitê de
Ética e de Conduta, que terão o papel de orientar sobre a necessidade de a
denúncia ser ou não ormalizada. Nenhuma pessoa está obrigada a seguir
esta recomendação, podendo efetuar a denúncia a qualquer tempo, livre
de perseguições ou retaliações de qualquer tipo.
Artigo 15 - Para realizar a denúncia:
1) A denúncia poderá ser feita em anonimato via correio endereçada ao
Comitê de Ética e de Conduta, cujo endereço é a sede da Fundação
Banrisul ou pessoalmente pelo denunciante;
2) Quando feita anonimamente, tal denúncia deverá conter provas
suficientes e indicativas da irregularidade apontada;
3) Cabe ao Comitê definir a necessidade de identificação do denunciante;
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4) Quando determinada a identificação do denunciante, sua identidade
ficará sob sigilo do Comitê;
5) A abertura da correspondência endereçada ao Comitê de Ética e de
Conduta, bem como a denúncia feita pessoalmente, somente poderá
ocorrer em reunião do Comitê;
6) No ato de abertura da denúncia, sendo o denunciando membro do
Comitê de Ética e de Conduta, este não participará das reuniões de análise
e julgamento, sendo substituído por um suplente.
Artigo 16 - Aceitação e julgamento da denúncia:
1) Quando identificado ato ou fato passível de ser entendido como infração
a este Código, caberá ao Comitê de Ética e de Conduta proceder à
apuração;
2) A instauração do processo de apuração da denúncia terá caráter
confidencial e tem como objetivo averiguar sua veracidade;
3) Durante o processo de apuração, o Comitê de Ética e de Conduta, a seu
critério e tendo em conta a gravidade do caso, poderá solicitar o
afastamento do(s) envolvido(s) por tempo determinado, nunca superior a 30
(trinta) dias, sendo obrigatório o afastamento do acusado em casos de
fraude, apropriação indébita ou roubo;
4) A denúncia aceita pelo Comitê deverá ser analisada e julgada em 30
(trinta) dias, podendo ser prorrogada por mais 30 (trinta) dias, reunindo-se o
Comitê tantas vezes quantas forem necessárias;
5) Será assegurado ao(s) denunciado(s) conhecer a acusação e exercer o
direito de ampla defesa.
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Artigo 17 - Todos os documentos associados à denúncia, seus detalhes e
nomes envolvidos, serão guardados e arquivados por 10 (dez) anos, a partir
da decisão final do processo.
Artigo 18 - O Comitê de Ética e de Conduta apresentará parecer com a
descrição da ocorrência, de forma clara e objetiva; a análise e
considerações sobre o fato ou ato, baseado em provas; a definição
individualizada das responsabilidades e a penalidades a ser aplicada e
outras providências, inclusive no sentido de impedir nova ocorrência.
DAS PENALIDADES
Artigo 19 - O Comitê de Ética e de Conduta deverá recomendar a
aplicação das seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da
infração, com a boa fé do infrator, com a vantagem auferida ou pretendida
pelo infrator, o grau de lesão à Fundação e a reincidência:
I. No caso de infração leve: advertência verbal, e na reincidência,
advertência escrita;
II. No caso de infração grave:
a) Suspensão (a ser regulamentada pelo Comitê de Ética e de Conduta), e
na reincidência, demissão sem justa causa para os empregados;
b) para os contratados que estiverem prestando serviços nas dependências
da Fundação, pedido de substituição ao seu empregador;
c) para os diretores, indicados e eleitos, e conselheiros, perda de mandato,
observado, no que couber, inclusive por analogia, o disposto no Estatuto
Social.
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III. No caso de infração gravíssima:
a) demissão por justa causa para os empregados;
b) para diretores, indicados e eleitos, e conselheiros, perda de mandato, e
inelegibilidade por 08 (oito) anos, observado, no que couber, inclusive por
analogia, o disposto no Estatuto Social; c) pedido de substituição para os
contratados que estiverem prestando serviços nas dependências da
Fundação, além do reexame do contrato mantido entre a Fundação e a
pessoa jurídica sua empregadora.
Parágrafo Primeiro – Para os efeitos do disposto no caput deste artigo,
considera-se:
1) Infração leve – o descumprimento dos deveres dos incisos I, II, III, IV, VII e XV
do artigo 7º;
2) Infração grave – o descumprimento dos deveres dos incisos V, VI, X, XI, XIV
e XVI do artigo 7º e infração capitulada dos incisos I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII,
XIII e XV do artigo 8º;
3) Infração gravíssima - o descumprimento dos deveres dos incisos VIII, IX, XII
e XIII do artigo 7º e infração capitulada dos incisos IV, V, IX, XIV e XVI do artigo
8º.
Parágrafo Segundo – As penalidades serão aplicadas somente quando
determinado pela maioria absoluta dos membros do Comitê de Ética e de
Conduta da seguinte forma:
a) Pela Diretoria, em relação a empregados e contratados;
b) Pelo Conselho Deliberativo, em relação a Diretores e Conselheiros.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20 - Todos os diretores, conselheiros, empregados e contratados da
Fundação Banrisul deverão assinar a carta “De acordo” anexa ao
documento de Código de Ética e de Conduta, que será arquivada no
dossiê funcional ou contrato firmado.
Artigo 21 - O presente Código entra em vigor na data de sua publicação,
após aprovação pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva em
reunião especial conjunta.

2ª EDIÇÃO | Redação aprovada pelo Conselho Deliberativo e Diretoria
Executiva, em reunião especial conjunta realizada em 28/09/2016 - Ata nº 038.
ED. ATUALIZADA em JAN/2018, pela alteração na Estrutura Valorativa da Instituição
(Missão). Doc. Origem: Planejamento Estratégico 2018.
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Item n.º: 6.8 - V
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ 5.683.661.346,13

R$ 5.751.987.716,76

DISPONÍVEL

R$ 1.062.953,34

R$ 1.293.064,40

REALIZÁVEL

R$ 5.662.183.127,05

R$ 5.730.486.962,77

R$ 181.597.525,20

R$ 103.829.503,28

R$ 3.736.920,87

R$ 3.963.328,34

INVESTIMENTOS

R$ 5.476.848.680,98

R$ 5.622.694.131,15

TÍTULOS PÚBLICOS

R$ 2.827.502.701,21

R$ 2.852.782.228,63

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS

R$ 435.003.363,54

R$ 497.307.820,80

AÇÕES

R$ 375.692.147,57

R$ 358.542.955,50

R$ 1.650.205.239,68

R$ 1.733.112.361,03

R$ 151.429.973,08

R$ 149.400.057,80

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

R$ 37.015.255,90

R$ 31.548.707,39

EMPRÉSTIMOS

R$ 37.015.255,90

R$ 31.548.707,39

PERMANENTE

R$ 20.415.265,74

R$ 20.207.689,59

IMOBILIZADO

R$ 20.328.088,81

R$ 20.145.645,18

R$ 87.176,93

R$ 62.044,41

R$ 5.683.661.346,13

R$ 5.751.987.716,76

EXIGÍVEL OPERACIONAL

R$ 15.783.734,09

R$ 13.372.717,44

GESTÃO PREVIDENCIAL

R$ 9.996.119,95

R$ 8.327.291,71

GESTÃO ADMINISTRATIVA

R$ 4.609.308,83

R$ 3.955.025,33

INVESTIMENTOS

R$ 1.178.305,31

R$ 1.090.400,40

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

R$ 201.708.945,08

R$ 288.406.665,54

GESTÃO PREVIDENCIAL

R$ 200.753.961,63

R$ 287.426.936,28

R$ 954.983,45

R$ 979.729,26

PATRIMÔNIO SOCIAL

R$ 5.466.168.666,96

R$ 5.450.208.333,78

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

R$ 5.330.505.617,09

R$ 5.293.093.293,34

PROVISÕES MATEMÁTICAS

R$ 5.286.567.824,08

R$ 5.500.783.571,46

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

R$ 4.380.228.533,41

R$ 4.808.193.457,25

BENEFÍCIOS A CONCEDER

R$ 1.655.639.368,60

R$ 1.767.688.149,66

R$ (749.300.077,93)

R$ (1.075.098.035,45)

R$ 43.937.793,01

R$ (207.690.278,12)

ATIVO

GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA

FUNDOS DE INVESTIMENTO
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

INTANGÍVEL
PASSIVO

GESTÃO ADMINISTRATIVA

(-) (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A
CONSTITUIR
EQUILÍBRIO TÉCNICO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C2.82.88.B4.
37.4A.C9.24.11.FE.CD.39.67.D6.72.1A.2F.6F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.8 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição

Nota

Saldo Inicial

RESULTADOS REALIZADOS
FUNDOS
FUNDOS PREVIDENCIAIS
FUNDOS ADMINISTRATIVOS
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

Saldo Final

R$ 43.937.793,01

R$ (207.690.278,12)

R$ 135.663.049,87

R$ 157.115.040,44

R$ 19.045.889,57

R$ 26.591.040,80

R$ 115.166.790,97

R$ 128.797.148,71

R$ 1.450.369,33

R$ 1.726.850,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C2.82.88.B4.
37.4A.C9.24.11.FE.CD.39.67.D6.72.1A.2F.6F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.8 do Visualizador
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CURRÍCULO VITAE – DIRETOR-PRESIDENTE
(posição 31/08/2021)

Jorge Luiz Ferri Berzagui
Brasileiro, nascido em 03/11/1957
Rua Simão Bolivar, nº 836, Bairro Vila Conceição, Porto Alegre/ RS, CEP 91920-800
Telefone: (51) 99806-3777
E-mail: jorge.berzagui@fbss.org.br

Formação:
2006 – Bacharel em Ciências Econômicas (ULBRA)
1998 – Pós-Graduação em Direito da Empresa e Economia (FGV)
1988 – Especialista em Direito Previdenciário (UNISINOS)
1985 – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UNISINOS)

Experiência Profissional:
Banco Estado Rio Grande Sul S/A – BANRISUL
2011 – até a presente data – Superintendente Executivo
2003 – 2011 – Analista Sênior
2001 – 2003 – Assesssor Consultivo
1999 – 2001 – Chefe de Núcleo
1993 – 1999 – Auxiliar de Serviços
1989 – 1993 – Supervisor de Serviços
1982 – 1989 – Conferente
1976 – 1982 – Auxiliar de Escrita
Fundação Banrisul de Seguridade Social
2011 – até a presente data – Diretor-Presidente (mandato até 2023)
2001 – 2003 – Diretor-Presidente
2001 – 2001 – Presidente do Conselho de Curadores
1999 – 2001 – Conselheiro Suplente do Conselho de Curadores
Sindicato Nacional das Fundações de Previdência Privada – SINDAPP
2020 - até a presente data - Membro da Comissão de Ética
Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC
2021 – até a presente data – Membro Suplente

Últimos cursos realizados:
08/2021 – 16º ENAPC
07/2021 – Webinar Talkprev ‘Desafios e reflexões para implantação do Plano Família
05/2021 – 11º Encontro da Pprevidência Complementar da Região Sul ASCPrev
11/2020 – 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada ABRAPP

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 06/10/2021 12:02:42 -03:00
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Endereço IP

Geolocalização
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Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

Selfie
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CURRÍCULO VITAE – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
(posição 31/08/2021)

Rossana Friderichs Luzzi
Brasileira, nascida em 23/07/1969
Rua da República, nº 24, apto. 06, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre/ RS, CEP 90050-320
Telefone: (51) 99643-4767
E-mail: rossana.luzzi@fbss.org.br

Formação:
2005 – Pós-Gradução em Direito do Estado (UNIRITTER)
2003 – Pós-Graduação em Direito da Economia e da Empresa (FGV)
1992 – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRGS)

Experiência Profissional:
Banco Estado Rio Grande Sul S/A – BANRISUL
2003 – 2019 – Assessora Jurídica
2002 – 2003 – Superintendente Executiva
1999 – 2002 – Chefe de Departamento
1994 – 1999 – Advogada
1993 – 1994 – Analista de Pessoal
1989 – 1993 - Escriturária
Fundação Banrisul de Seguridade Social
2019 – até a presente data – Diretora de Previdência (mandato até 2023)
2018 – 2019 – Conselheira Suplente do Conselho Fiscal
2011 – 2018 – Conselheira Titular do Conselho Deliberativo

Últimos cursos realizados:
09/2021 – 10º Seminário Gestão de Investimentos nas EFPCs
09/2021 – 2º Fórum UNIABRAPP/ANCEP – Visão 360º da Contabilidade
08/2021 – TAG Summit 2021
08/2021 – 16º ENAPC
06/2021 – Encontro Regional Sul + Sudoeste ABRAPP
05/2021 – 11º Encontro da Previdência Complementar da Região Sul ASCPrev

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 06/10/2021 12:01:51 -03:00
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Precisão: 16 (metros)
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Email verificado
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.

CURRÍCULO VITAE – PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
(posição 31/08/2021)

Carlos Augusto Grazziotin
Brasileiro, nascido em 27/05/1960
Rua Luzitana, 670 – apto. 301 – Higienópolis – Porto Alegre
Telefone: (51) 99998-1319
E-mail: carlos_grazziotin@banrisul.com.br

Formação:
2002 – Mestrado em Controladoria (UFRGS)
1992 – Especialização em Contabilidade – Orçamento e Custos (UFRGS)
1982 – Graduação em Ciências Contábeis (PUCRS)

Experiência Profissional:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
1999 – até a presente data – Chefe de Auditoria Interna
1995 – 1999 – Chefe de Departamento
1992 – 1994 – Chefe da Divisão Técnica
1987 – 1991 – Serviço Técnico Especializado – Assessoria de Planejamento e Controle
1979 – 1986 – Serviço Técnico Especializado – Departamento de Contabilidade
Universidade La Salle Canoas
2002 – 2012 – Professor Titular
Conselho Regional de Contabilidade do RS
2000 – 2001 – Membro da Comissão de Estudos de Auditoria Interna
Bem-vindo Banrisul Serviços Financeiros
2012 – 2019 – Membro do Conselho Fiscal
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
1999 – 2000 – Membro Suplente do Conselho Fiscal
Fundação Banrisul de Seguridade Social
2019 – até a presente data (mandato até 2023) – Presidente do Conselho Deliberativo
2015 – 2019 – Presidente do Conselho Deliberativo
2011 – 2015 – Conselheiro Fiscal Titular
2007 – 2007 – Conselheiro Deliberativo Titular
2007 – 2011 – Presidente do Conselho Deliberativo
2005 – 2007 – Conselheiro Deliberativo Titular
2003 – 2005 – Conselheiro Deliberativo Titular

Últimos cursos realizados:
07/2021 – Webinar Talkprev ‘Desafios e reflexões para implantação do Plano Família
11/2020 - 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada ABRAPP
07/2020 – Marcação a Mercado Saiba tudo que mudou com a Resolução CNPC Nº 37
06/2020 – Webinar Ações das EFPCs ao COVID-19: Quadro Geral e Visão PREVIC
Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Carlos Augusto Grazziotin
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Data: 06/10/2021 11:59:55 -03:00
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Email verificado
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CURRÍCULO VITAE – CONSELHEIRO DELIBERATIVO
(posição 31/08/2021)
José Luís Campani Lourenzi
Brasileiro, nascido em 13/02/1963
Rua São Lucas, 755 apto.603 – Jardim do Salso – Porto Alegre RS – CEP 91420-540
Telefone: 51 - 99972.8634
E-mail: jose_lourenzi@banrisul.com.br

Formação:
Mestre em Ciências Empresariais pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal (2008); Bacharel em
Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu (1986); Pós-graduado em Finanças pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1988); Pós-graduado em Administração (GBA) pela Unisinos (1997); Pósgraduado em Ciências Empresariais com especialização em Contabilidade e Auditoria pela Universidade
Fernando Pessoa, em Portugal (2001); MBA em Programa de Formação Continuada em Gestão Bancária pela
UFRGS (2012).

Experiência Profissional:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
2003 – 2021 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Superintendente Executivo da:
2021 – 2010 - Unidade de Riscos Corporativos
2006 – 2010 – Unidade Comercial de Varejo
2003 – 2006 – Unidade de Política de Crédito e Análise de Risco
2018 – 2021 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Membro do Comitê de Riscos
2003 – 2021 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Coordenador ou Membro de Comitês de Gestão
(Pessoas, Comercial, Crédito, Produtos, Ativos e Passivos, Controle e Riscos)
1995 – 1999 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Chefe da Auditoria Interna
Fundação Banrisul de Seguridade Social – FBSS
2019 – até a presente data (mandato até 2023) – Conselheiro Deliberativo Titular
2015 – 2019 – Conselheiro Fiscal Titular
2009 – 2013 – Conselheiro Fiscal Titular
2005 – 2009 – Conselheiro Deliberativo Titular
2003 – 2005 – Conselheiro Deliberativo Titular

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), Faculdade São
Judas Tadeu, Faculdade Dom Bosco e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
1988 – 2021 – Professor de Graduação e/ou de Pós-graduação

Últimos Cursos Realizados:
06/2021 – Encontro Regional Sudoeste + Sul 2021 ABRAPP
06/2021 – 2º Seminário Dever Fiduciário (Ética, Governança e Sustentabilidade)
04/2021 – Resolução nº 37/2020: tratamento e os efeitos sobre o passivo atuarial
03/2021 – Conselhos Fiscal e Deliberativo: Atribuições/Responsabilidades – Principais cuidados nas
aprovações das prestações de contas – Dever Fiduciário
Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
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Brasileiro, nascido em 25/07/1948
Marquês do Herval, 714, apto. 902 – São Leopoldo – RS – CEP - 93010-200
Telefone: (51) 99964-9619
E-mail: osmarcarneiro2507@gmail.com

Formação:
2016/2 – Bacharel Ciências Contábeis (UNISINOS – São Leopoldo/RS)
2000/1 – Mestre Administração – ênfase Contabilidade e Finanças (PUC-RIO/RJ)
1986 – Especialista Contabilidade (UNISINOS – São Leopoldo/RS)
1972 – Bacharel Ciências Econômicas (FACECA – Cachoeira do Sul/RS)

Experiência Profissional:
Observatório Social do Brasil – São Leopoldo
2021 – 2023 – Vice-Presidente para Assuntos Administrativo-Financeiros
Sindicato da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários do Banrisul – BANRICOOP
2020 – 2024 – Conselheiro Fiscal Suplente
Fundação Banrisul de Seguridade Social
2019 – até a presente data – Conselheiro Fiscal (mandato até 2023)
2013 – 2017 – Presidente do Conselho Fiscal
Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de São Leopoldo
2018 – 2021 – Conselheiro Fiscal Titular
Consultor/Assessor Planejamento Contábil e Financeiro e Projetos de Viabilidade EconômicoFinanceira
2010 – até a presente data.
Banco Estado Rio Grande Sul S/A – BANRISUL
1992 a 1995 – Gerente Projetos de Investimentos de Longo Prazo
1980 a 1992 – Assessor Técnico
1967 a 1980 – Atividade em Agências - (Conferente, Chefe de Serviço)
Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de Cachoeira do Sul
1978 – 1986 – Professor
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
1981 – 2016 – Professor

Outras experiências
Autor/Co-Autor de Livros Área Financeira
Análise de Investimentos (Matemática Financeira - autor)
Análise Econômico-financeira de Pessoa Jurídica, Analise Crédito (autor)
Orçamento Empresarial (Revisor e co-autor)
1

Esse documento foi assinado por Osmar Silva Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/PTUD3-CGBE3-JVXEN-VLZGD

CURRÍCULO VITAE – CONSELHEIRO FISCAL
(posição 31/08/2021)

Administração Financeira de Curto Prazo (co-autor)

06/2021 – Encontro Regional Sudoeste + Sul 2021 ABRAPP
06/2021 – 2º Seminário Dever Fiduciário (Ética, Governança e Sustentabilidade)
04/2021 – Resolução CNPC 37/2020: o tratamento e os efeitos sobre o passivo atuarial
03/2021 – Conselhos Fiscal e Deliberativo: Atribuições/Responsabilidades – Principais Cuidados nas
Aprovações das Prestações de Contas – Dever Fiduciário

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Osmar Silva Carneiro
CPF: 059.895.660-34
Data: 06/10/2021 15:28:56 -03:00

2

Esse documento foi assinado por Osmar Silva Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/PTUD3-CGBE3-JVXEN-VLZGD

Últimos Cursos Realizados:

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: PTUD3-CGBE3-JVXEN-VLZGD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Osmar Silva Carneiro (CPF 059.895.660-34) em 06/10/2021 15:28 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

143.202.133.92

Autenticação

Não disponível

osmarcarneiro2507@gmail.com

Email verificado

Rn1xjPE+26EARW79md8pfKbhLKMqKZaGAqe8JxkzX/M=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/PTUD3-CGBE3-JVXEN-VLZGD
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Item n.º: 6.8 - VII c

Werner Kohler
Brasileiro, nascido em 17/09/1962
Travessa Borneo, 95 – apto. 202 – Jardim Lindóia – Porto Alegre
Telefone: (51) 99866-0916
E-mail: werner_kohler@banrisul.com.br

Formação:
1984 – Bacharel Ciências Contábeis (UFRGS)
1989 – Pós-Graduação Especialização em Finanças (UFRGS)

Experiência Profissional:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
2011 – até a presente data – Superintendente Executivo
2000 – 2011 – Gerente Executivo da Unidade de Contabilidade e Controladoria
1992 – 2000 – Técnico de Contabilidade
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do RGS S.A.
1984 – 1992 – Contador
Habitasul Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
1984 – Auxiliar Técnico
Fundação Banrisul de Seguridade Social
2019 – até a presente data (mandato até 2023) – Conselheiro Fiscal Titular
2015 – 2019 – Conselheiro Deliberativo Titular
2011 – 2015 – Conselheiro Deliberativo Titular
2007 – 2011 – Conselheiro Fiscal Titular

Últimos cursos realizados:
09/2021 – 2º Fórum UniAbrapp e Ancep – Visão 360º da Contabilidade
07/2021 – Entendendo e respeitando as normas da LGPD nas EPFCs – da teoria à prática
06/2021 – Encontro Regional Sudoeste + Sul 2021 ABRAPP
04/2021 – Seminário Obrigações Acessórias – EFD-Reinf / DCFT WEB / ECD / ECF
02/2021 – Seminário Lucro Real 2021 (Como Apurar)
03/2021 – Conselhos Fiscal e Deliberativo: Atribuições/Responsabilidades – Principais cuidados nas
aprovações das prestações de contas – Dever Fiduciário

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Werner Köhler
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MANUAL DE ORGANIZAÇÃO
Versão: 2020 - Publicado em: 29/12/2020
ÍNDICE

APRESENTAÇÃO
ORGANOGRAMA
ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
ÓRGÃOS OPERACIONAIS
ÓRGÃOS COLEGIADOS
ATRIBUIÇÕES E AUTONOMIAS GENÉRICAS
AUTORIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO
[VOLTAR]

Este Manual de Organização estabelece as atribuições e a autonomia dos diversos órgãos da Instituição.
Tais informações têm um caráter disciplinador, buscando evitar conflitos de atribuições e responsabilidades, determinando a hierarquia
funcional, assim como as respectivas competências.
O presente manual não pretende esgotar os assuntos aqui tratados, uma vez que o Manual de Organização tem por característica acompanhar e
retratar a evolução da Instituição. Para tanto, torna-se imprescindível a colaboração de todos, sugerindo alterações pertinentes e de forma
tempestiva, a fim de aprimorar este que é o instrumento regimental essencial na funcionalidade da organização.

ORGANOGRAMA
[VOLTAR]
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CONSELHO DELIBERATIVO
a) Cargo Responsável: PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
b) Substituto: SUPLENTE
c) Principais Funções Estatutárias do Órgão: É o órgão máximo da Instituição, responsável pela definição da política geral de
administração da Instituição e de seus planos de benefícios.
d) Composição e Mandato:
O Conselho Deliberativo compor-se-á de 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, que reúnam os seguintes requisitos
mínimos:
1. comprovada experiência no exercício da atividade numa das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria;
2. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
3. não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência
complementar ou como servidor público.
Caberá aos Patrocinadores indicar 3 (três) membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes, proporcionalmente ao
número de participantes e assistidos a eles vinculados, inclusive seu Presidente que terá, além do seu, o voto de qualidade, e aos
participantes e assistidos caberá a indicação dos outros 3 (três) membros e respectivos suplentes.
A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por eleição direta, obedecido o que dispuser o Regulamento
Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo.
Os assistidos terão representação no Conselho Deliberativo na proporção de 1/6 (um sexto), no mínimo, sendo o titular e
respectivo suplente escolhidos pelos participantes e assistidos, na forma do parágrafo anterior.
Os membros do Conselho Deliberativo terão mandato de 4 (quatro) anos, com garantia de estabilidade, permitida uma
recondução.
Os mandatos de 3 (três) membros do Conselho Deliberativo não serão coincidentes com os mandatos dos outros 3 (três)
membros.
O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em
julgado ou processo administrativo disciplinar.
e) Atribuições Básicas (Art. 30):
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2. alteração do Estatuto e dos Regulamentos dos planos de benefícios;
3. gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos;
4. autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) dos recursos garantidores;
5. Contratação de auditor independente, atuário e avaliador de gestão, observadas as disposições regulamentares aplicáveis;
6. Nomeação e exoneração dos membros da Diretoria Executiva;
7. Exame, em grau de recurso, das decisões da Diretoria Executiva;
8. Fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Instituição, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;
9. Convocar as eleições para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal;
10. Aprovar o Regimento Eleitoral;
11. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;
12. Manifestar-se sobre atos e contratos que envolvam quaisquer gravames e especialmente, alienações, constituição de ônus
reais e prestação de garantias a obrigações de terceiros;
13. Aprovar o orçamento-programa e suas eventuais alterações, os Planos de Custeio e aplicação do patrimônio que lhe forem
propostos pela Diretoria Executiva;
14. Indicar representantes da Instituição para exercerem mandatos em Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais,
Comissões, Assembléias em Instituições que permitam ou requeiram tal representação;
15. Aprovar novos planos de seguridade não previstos no Estatuto;
16. Autorizar a admissão de novas Patrocinadoras, mediante a aprovação do respectivo Convênio de Adesão;
17. Aceitar doações com ou sem encargos;
18. Aprovar planos e programas, anuais ou plurianuais, normas e critérios gerais e outros negócios julgados necessários ao
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19. Determinar, sempre que julgar conveniente, a realização de inspeções, auditorias ou tomadas de contas, sendo-lhe facultado
assessorar-se de peritos estranhos à Instituição;
20. Autorizar a aquisição, venda e gravame de imóveis da Instituição por proposta da Diretoria Executiva;
21. Autorizar à Diretoria Executiva a realização de despesas ou assunção de responsabilidade, por ato ou Contrato, cujos valores
não excedam a 0,2% do saldo existente no Fundo Administrativo, da Instituição, do último Balancete aprovado;
22. Resolver os casos omissos no Estatuto e no Regulamento Básico;
23. Adotar o seu Regimento Interno.
f) Autonomia do Presidente (Art. 31):
1. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo;
2. Convocar os suplentes, observando o disposto no Estatuto;
3. Designar relatores para as matérias sujeitas à apreciação do Órgão;
4. Representar o Órgão em sua relação com terceiros;
5. Autenticar documentos e atas do Conselho;
6. Desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Órgão;
7. Usar o voto de qualidade.
Conselho Fiscal - CF
a) Cargo Responsável: PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
b) Substituto: SUPLENTE
c) Principais Funções Estatutárias do Órgão: É o órgão responsável pela atividade de controle interno da Instituição (Art. 42).
d) Composição e Mandato: O Conselho Fiscal terá funcionamento permanente e compor-se-á de 4 (quatro) membros efetivos e igual
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1. comprovada experiência no exercício da atividade numa das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria;
2. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
3. não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou
como servidor público.
Caberá aos Patrocinadores indicar 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, proporcionalmente ao número de
participantes e assistidos a eles vinculados e aos participantes e assistidos caberá a indicação dos outros 2 (dois) membros e
respectivos suplentes, inclusive seu Presidente que terá, além do seu, o voto de qualidade.
A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por eleição direta, obedecido o que dispuser o Regulamento
Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo, devendo ao menos um dos escolhidos ser assistido.
Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 4 (quatro) anos, vedada a recondução.
Os mandatos de 1 (um) membro escolhido pelos Patrocinadores e 1 (um) membro eleito pelos participantes e assistidos não serão
coincidentes com os mandatos dos demais membros do Conselho Fiscal.
e) Atribuições Básicas: Compete ao Conselho Fiscal (Art. 46):
1. análise e avaliação das contas da Instituição, bem como a elaboração dos respectivos pareceres e votos;
2. examinar e deliberar os balancetes da Instituição;
3. emitir parecer sobre as demonstrações contábeis da Instituição, bem como sobre as contas e demais aspectos econômico-financeiros
dos atos da Diretoria Executiva;
4. examinar, em qualquer época, os livros e documentos da Instituição;
5. lavrar em livros de atas e pareceres o resultado dos exames procedidos;
6. apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e as operações sociais do exercício, tomados por base as
demonstrações contábeis, o inventário e as contas da Diretoria Executiva;
7. acusar irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras;
8. emitir, semestralmente, relatórios de controles internos que contenham conclusões e, se for o caso, recomendações sobre exames
efetuados, os quais deverão ser levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo para providências que eventualmente devam ser
adotadas.
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Diretoria Executiva - DE
a) Cargo Responsável: DIRETOR PRESIDENTE
b) Substituto: DIRETOR FINANCEIRO
c) Principais Funções Estatutárias do Órgão: É o órgão responsável pela administração da Instituição, em conformidade com a política
de administração traçada pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos.
d) Composição e Mandato: A Diretoria Executiva terá mandato de 4 (quatro) anos e é composta de 4 (quatro) membros, com as
seguintes designações especiais:
1. Diretor Presidente;
2. Diretor Financeiro;
3. Diretor de Previdência;
4. Diretor Administrativo.
Os membros da Diretoria Executiva serão escolhidos dentre os participantes e assistidos da Instituição observado o disposto no
parágrafo terceiro, do artigo 25, e ainda os seguintes requisitos:
Icomprovada experiência no exercício da atividade numa das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria;
II - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência
complementar ou como servidor público;
IV - ter formação de nível superior.
Os mandatos dos Diretores de Previdência e Financeiro não serão coincidentes com os mandatos dos Diretores Presidente e
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Administrativo

1. Cumprir e fazer cumprir as leis fundamentais da Instituição e executar as deliberações do Conselho Deliberativo;
2. Propor ao Conselho Deliberativo:
2.1. Diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração da Instituição;
2.2. Orçamento-programa e suas eventuais alterações;
2.3. Aceitação de doações, aquisição e alienação de bens imóveis e constituição de ônus ou direitos reais sobre os mesmos;
2.4. Planos de Custeio e de aplicação do patrimônio;
2.5. Planos de seguridade;
2.6. Admissão de novos Patrocinadores;
2.7. Normas básicas sobre administração de pessoal;
2.8. Planos e programas, anuais e plurianuais, normas e critérios gerais e outros negócios julgados necessários ao
desenvolvimento da Instituição;
2.9. Regulamentos da Instituição;
2.10. Abertura de créditos adicionais, desde que haja recursos disponíveis;
2.11. Regulamento do pessoal da Instituição;
2.12. Os quadros e a lotação de pessoal da Instituição (Demonstrativo da Alocação de Pessoal), bem como o Plano de Política
Salarial;
2.13. Alteração estatutária quando decorrer de exigência de lei federal.
3. Apresentar aos órgãos competentes da Instituição e aos de fiscalização, o Balanço Geral, o relatório anual das atividades
administrativas e a prestação de contas da Diretoria Executiva;
4. Instruir os expedientes que devam ser examinados ou julgados, em grau de instância superior pelo Conselho Deliberativo.
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e) Atribuições Básicas:
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6. Orientar e instruir os Participantes e Beneficiários sobre os benefícios assegurados pelos respectivos planos;
7. Aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios que não importem na constituição de ônus reais sobre bens da Instituição,
observado o que dispõe a alínea "v" do artigo 30;
8. Autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, respeitadas as condições regulamentares pertinentes;
9. Orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e administrativas, baixando os atos necessários;
10. Aprovar o plano de contas da Instituição e suas eventuais alterações;
11. Aprovar a criação de órgãos internos de assessoramento;
12. A Diretoria Executiva escolherá dentre os seus membros os responsáveis pelas aplicações dos recursos da Instituição, ficando os
demais sujeitos ao disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 108.
13. Elaborar seu Regimento Interno.
f) Autonomia:
1. assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações para com Instituição;
2. representar a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todos os atos de gestão de competência da Diretoria Executiva.
Presidência - PD
a) Cargo Responsável: DIRETOR PRESIDENTE
b) Substituto: DIRETOR FINANCEIRO
c) Subordinação: DIRETORIA EXECUTIVA
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pela coordenação das diretorias, assegurando o cumprimento da missão da Instituição.
e) Atribuições Básicas:
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5. Aprovar a designação dos chefes dos órgãos técnicos e administrativos da Instituição, assim como seus eventuais representantes;
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1. coordenar o estabelecimento do planejamento estratégico;

3. preservar a imagem da Instituição, formulando as linhas gerais de campanhas sociais e mercadológicas, promoções de eventos,
contatos com formadores de opinião, e de meios de comunicação de mercado;
4. atuar na coordenação em reuniões com as demais diretorias;
5. representar a Instituição participando de lançamento de produtos e serviços, de eventos, seminários, congressos, campanhas sociais
e mercadológicas, interagindo com órgãos governamentais e de classes;
6. definir os negócios da Instituição, conciliando propostas e firmando convênios, acordos e contratos, em conjunto com os demais
Diretores;
7. promover a fiscalização de ações contábeis e administrativas, assegurando a representação adequada nas demonstrações da posição
patrimonial e financeira e seus resultados, atendendo aos princípios e práticas contábeis adotadas na Instituição;
8. definir serviços de apoio junto aos órgãos colegiados deliberativos e diretivos, assegurando uma boa administração da infraestrutura disponível de secretaria;
9. acompanhar a representação da Instituição no foro geral, as orientações jurídicas prestadas nas suas diversas áreas, bem como a
consultas formuladas de todas as instâncias e,
10. negociar soluções políticas, administrativas e sociais .
f) Autonomia:
1. todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações para com a Instituição;
2. representar a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todos os atos de gestão de competência da Diretoria Executiva.
Diretoria Financeira - DF
a) Cargo Responsável: DIRETOR FINANCEIRO
b) Substituto: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
c) Subordinação: DIRETORIA EXECUTIVA
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2. acompanhar a execução dos planos das atividades administrativa, financeira e de seguridade;
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e) Atribuições Básicas:
1. definir o planejamento da Instituição, acompanhando o sistema orçamentário e da execução das atividades de controle relacionadas
à área econômico-financeira;
2. administrar as aplicações dos recursos financeiros (segmentos de renda fixa, renda variável e empréstimos) garantidores das
reservas técnicas, estabelecendo estratégias de gestão e do grau de exposição ao risco de mercado, acompanhando os serviços de
contabilidade e controladoria;
3. acompanhar as demonstrações contábeis e o fluxo financeiro, relativos às operações da Instituição, apresentados de acordo com os
princípios e práticas adotados;
4. analisar tendências e cenários político-econômicos, propondo políticas de investimentos;
5. atuar em reuniões com as demais diretorias, participando das deliberações no colegiado;
6. decidir sobre a alocação de ativos, escolhendo as melhores alternativas de investimentos, segundo a política de investimentos
aprovada;
7. promover estudos e análises econômico-financeiras, desenhando cenários, definindo objetivos, fixando metas através da política de
investimentos;
8. acompanhar indicadores de desempenho de mercado, comparando-os com indicadores internos, acompanhando a rentabilidade dos
investimentos, analisando custos e prazos;
9. coordenar as equipes das áreas subordinadas, monitorando o nível de satisfação e avaliando o seu desempenho;
10. acompanhar operações do mercado financeiro, de câmbio, de mercado de capitais, contratos negociados, dimensionando recursos e
avaliando o comportamento dos resultados.
f) Autonomia:
1. assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações para a Instituição, inclusive, autorizando emissão de
cheques, movimentação de contas correntes, saques, endosso de títulos cambiais, transferências de ordens de pagamento e operações
bancárias e de crédito;
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d) Principais Funções do Órgão: É responsável pela coordenação das áreas subordinadas, acompanhando e analisando a gestão
econômica e financeira da Instituição, a posição patrimonial e o resultado de suas operações.
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Diretoria de Previdência - DP
a) Cargo Responsável: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
b) Substituto: DIRETOR ADMINISTRATIVO
c) Subordinação: DIRETORIA EXECUTIVA
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pela coordenação das áreas previdenciárias, estabelecendo políticas previdenciais de
benefícios que promovam o bem-estar social dos seus destinatários.
e) Atribuições Básicas:
1. propor as normas de concessão e manutenção dos benefícios previdenciais assegurados pela Instituição, manutenção do cadastro
dos destinatários, controle das reservas de poupança;
2. estabelecer estudos técnico-atuariais, analisando a evolução dos planos de benefícios, custeio e parâmetros da avaliação atuarial;
3. analisar a conjuntura social e econômica, acompanhando os indicadores de desempenho das áreas subordinadas;
4. dirigir a implementação dos produtos e serviços da área de seguridade, verificando o cumprimento das metas estabelecidas e os
prazos acordados e,
5. representar a Instituição perante órgãos de classe.
f) Autonomia:
1. assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações para a Instituição;
2. representar a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todos os atos de gestão de competência da Diretoria Executiva.

Diretoria Administrativa - DA
a) Cargo Responsável: DIRETOR ADMINISTRATIVO
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2. representar a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todos os atos de gestão de competência da Diretoria Executiva.
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b) Substituto: AQUELE INDICADO PELO DIRETOR PRESIDENTE, DENTRE OS DEMAIS DIRETORES

d) Principais Funções do Órgão: É responsável pela coordenação das áreas administrativas da Instituição, no que se refere a políticas de
recursos humanos, tecnologia da informação, desenvolvimento organizacional, patrimônio, suprimentos e logística.
e) Atribuições Básicas:
1. definir as atividades relacionadas à gestão de pessoas, formulando políticas de crescimento profissional, de desenvolvimento e
implantação do plano de carreira, de administração dos cargos e salários, e de desenvolvimento e treinamento de pessoal;
2. estabelecer uma infra-estrutura compatível com os propósitos da Instituição, através da definição de políticas de desenvolvimento
organizacional, com novos métodos e processos de trabalho;
3. definir o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, a operacionalidade do parque de equipamentos e
sistemas, a pesquisa de novas tecnologias, atendendo assim as necessidades de uma infra-estrutura compatível com os objetivos da
Instituição;
4. estabelecer a administração do patrimônio físico da Instituição, a manutenção da infra-estrutura predial e de materiais;
5. atuar em reuniões com as demais diretorias, participando das deliberações no colegiado;
6. analisar a conjuntura econômica, acompanhando, monitorando e comparando os indicadores de desempenho administrativo da
Instituição;
7. acompanhar a implementação dos serviços das diversas áreas administrativas, verificando o cumprimento das metas estabelecidas e
os prazos acordados;
8. coordenar as equipes, monitorando o nível de satisfação e avaliando o seu desempenho e,
9. administrar as aplicações imobiliárias (segmento de imóveis) da Instituição.
f) Autonomia:
1. assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações para a Instituição;
2. representar a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todos os atos de gestão de competência da Diretoria Executiva.
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c) Subordinação: DIRETORIA EXECUTIVA
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ÓRGÃOS OPERACIONAIS

PRESIDÊNCIA - PD
ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA - AAI

a) Cargo Responsável: ASSESSOR
b) Substituto: ASSISTENTE TÉCNICO
c) Subordinação CONSELHO DELIBERATIVO e DIRETOR PRESIDENTE
d) Principais Funções do Órgão: Avaliações periódicas sobre a governança, gerenciamento de riscos, sistemas internos, processos
operacionais, controles internos e observância das regulamentações de órgãos externos.
e) Atribuições Básicas:
1. Certificar os cálculos dos depósitos judiciais informados no sistema FJU e FRT, tendo por base a documentação de suporte
fornecida pela assessoria jurídica;
2. Acompanhar as contingências judiciais, verificando as possíveis ocorrências que devem ser encaminhadas para a regularização
do grupo de trabalho, conforme determinação da providência de ata da diretoria executiva PA/SEG/FB n° 049/2017 de
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[VOLTAR]
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26/07/2017;

4. Certificar a conciliação dos depósitos judiciais mediante confronto dos saldos do sistema Contábil/FJU com os controles dos
depósitos informados pelo Banrisul;
5. Certificar mensalmente a implementação do checklist das obrigações legais da FBSS, mediante fiscalização junto aos
responsáveis pelas áreas operacionais;
6. Elaborar a relação mensal de atividades da área, encaminhando-a ao diretor presidente, conselho fiscal e conselho
deliberativo;
7. Certificar a implementação da Matriz de Riscos e Controles, mediante acompanhamento das avaliações registradas no sistema
de monitoramento de riscos e controles;
8. Acompanhar a evolução do montante dos benefícios previdenciais pagos aos participantes, mediante identificação das causas
das variações ocorridas;
9. Certificar o cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário de obrigações exigidas pelo TCE-RS;
10. Acompanhar a regularização das pendências informadas nos boletins de conciliação das contas de adiantamentos a
fornecedores e despesas de viagens, mediante certificação das providências;
11. Certificar a implementação das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria Externa, mediante acompanhamento
da expedição do relatório final;
12. Certificar o processo de apropriação e cobrança dos créditos imobiliários, conforme estabelece o item n°5, do anexo referido
na línea b, da Circular Interna n°205, de 07/10/2010;
13. Fazer auditoria nas operações determinadas nas políticas de investimentos da FBSS, conforme a solicitação da providência de
ata da diretoria executiva PA/SEG/FB n°005/2019, de 22/01/2019;
14. Acompanhar fisicamente a doação, expurgo, baixa ou incineração de documentos ou bens patrimoniais, mediante a lavratura
do competente termo de acompanhamento ou expurgo;
15. Elaborar semestralmente o plano de trabalho, submetendo-o a apreciação da diretoria executiva;
16. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de consultoria externa, auditoria externa e dos auditores internos dos
patrocinadores, visando assegurar a implementação das recomendações constantes nos relatórios apresentados;
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3. Certificar a conciliação das contas dos depósitos judiciais/recursais com os saldos dos sistemas Contábil x FJU;
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18. Elaborar anualmente o relatório de atividades da área, encaminhando-o à diretoria executiva e aos conselhos fiscal e
deliberativo;
19. Acompanhar o processo de contratação para a prestação dos serviços de auditoria externa;
20. Certificar as respostas e elaborar a minuta com a manifestação final das áreas gestoras, relativamente aos relatórios de
fiscalização emitidos pelo, PREVIC, TCE-RS, Auditoria Externa, Banrisul e Badesul, conforme estabelece a resolução de diretoria
n°618, de 19/10/2015;
21. Certificar a implementação de plano de ação, planos de metas, providências de ata, e normas internas aprovadas pela
diretoria executiva;
22. Elaborar o relatório de auditoria e o plano de ação dos processos que necessitam de melhorias, certificando as operações
operacionais, administrativas e os impactos dos procedimentos realizados pelas áreas da FBSS;
23. Investigar o desaparecimento, furto ou desvios de materiais, quando solicitado pela diretoria executiva;
24. Realizar auditorias especiais atendendo a determinação do conselho deliberativo, conselho fiscal, ou diretoria executiva, e
comitês internos.
25. Conferir os cálculos efetuados nos pagamentos de restituição de reservas de poupança, concessão de empréstimos,
aplicações financeiras, prestações previdenciais, reajustes contratuais e outras operações, fundamentando-se nos regulamentos
internos, contratos ou legislação fiscal, a fim de assegurar a exatidão dos valores apurados;
26. Fazer a conferência de bens e valores, mediante a contagem e apuração de numerários em caixa, títulos, bens e outros
valores ou documentos, objetivando certificar a correção dos registros escriturais.
27. Investigar a preservação das condições exigidas para a continuidade dos benefícios previdenciais, conforme estão previstos
nos regulamentos de benefícios da FBSS;
28. Investigar os registros contábeis e as operações financeiras, mediante exame de dados e relatórios de sistemas, cheques,
recibos, faturas, notas fiscais, guias de recolhimento, folha de pagamento de salários e de benefícios, notas de corretagem e
outros documentos e relatórios originais, tendo por meta comprovar a sua veracidade;
29. Participar de grupos de trabalho, projetos e outras atividades que são determinadas pela diretoria executiva.
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17. Assessorar o conselho fiscal na elaboração do relatório de controles internos, conforme determinação da providência de ata
do conselho fiscal PA/SEG/CF n°039/2010, de 28/10/2010;
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31. Monitorar o sistema do calendário de obrigações da ABRAPP, mediante verificação das atividades e controle dos usuários
cadastrados.
f) Autonomia:
1. Solicitar apoio logístico à área auditada quanto às atividades relacionadas ao objeto do trabalho de auditagem que estiver
sendo implementado;
2. Requerer aos responsáveis pelas áreas operacionais, informações e documentos originais relacionados às suas atividades;
3. Dirigir-se "ad referendum" do diretor presidente, diretamente ao diretor responsável por qualquer área, comunicando-lhe
ocorrências que considerar irregulares ou em desacordo com as normas legais;
4. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
ASSESSORIA JURÍDICA - AJU

a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: ANALISTA DE MAIOR CLASSE OU MAIS ANTIGO NO CARGO, PELA ORDEM.
c) Subordinação: DIRETOR PRESIDENTE
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30. Controlar e manter atualizada as permissões de acessos dos usuários do Portal Previc, utilizado para transmissão das
informações contábeis, financeiras e previdenciárias.
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d) Principais Funções do Órgão: Responsável por representar no foro geral, nos limites dos poderes delegados pela Diretoria
Executiva, bem como prestar orientação jurídica aos diversos órgãos da Instituição quando solicitado.
e) Atribuições Básicas:
1. Assessorar a Diretoria Executiva em todos os assuntos solicitados;
2. Oferecer assistência jurídica aos órgãos da Instituição;
3. Examinar documentos que importem em obrigações ativas e/ou passivas da Instituição;
4. Representar a Instituição, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, nos limites dos mandatos que lhe forem outorgados;
5. Dar redação final ou examinar os termos e condições dos contratos que a Instituição firmar;
6. Emitir pareceres solicitados pela Diretoria Executiva da Instituição, orientando-a sobre matéria de direito, sugerindo
providências de ordem jurídica que couber;
7 Elaborar cálculos de liquidação de sentença em que a instituição for condenada;
8. Conferir respostas dadas aos quesitos pelos peritos, nos processos judiciais em que é parte;
9. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Substabelecer, com reservas de igual para si, os poderes delegados nos mandatos que lhe forem outorgados pela Diretoria
Executiva;
2. Retirar alvarás judiciais;
3. Solicitar prepostos e testemunhas;
4. Solicitar dossiês de empregados e participantes da Instituição;
5. Solicitar aos demais órgãos da Instituição apoio logístico para os serviços de competência originária da AJU;
6. Aos demais profissionais em exercício da área as atribuições básicas;

file:///U:/user/Geral/Grh/MOR/022014.htm

28/09/2021

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/8ZTD2-ALRDB-PS4AS-VLCM7

MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

Page 19 of 66

SECRETARIA GERAL - SEG

a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: CHEFE DE SETOR
c) Subordinação: DIRETOR PRESIDENTE
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pelos serviços de apoio junto aos órgãos estatutários, assegurando o fluxo dos
trabalhos e a administração da infra-estrutura de serviços.
e) Atribuições Básicas:
1. Assessorar as reuniões dos Conselhos Deliberativo, Fiscal, Consultivo e Diretoria Executiva e demais Comitês Internos da
Entidade, desde o controle da natureza e da periodicidade das reuniões até a disponibilização das atas e respectivo arquivamento
dessas e de seus anexos;
2. Providenciar a reprodução e encaminhamento dos despachos de decisões dos colegiados, encaminhando aos seus devidos
destinos;
3. Controle da agenda da Diretoria Executiva;
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7. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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5. Operacionalização do e-mail corporativo (fbss@fbss.org.br) e o encaminhamento das mensagens às áreas técnicas,
participantes, assistidos, órgãos governamentais e de fiscalização, bem como o controle de prazos dos retornos;
6. Atendimento, virtual e presencial, de visitantes da Diretoria Executiva;
7. Providenciar a aquisição de passagens aéreas e agendamento de hospedagens fora do Estado do RS e as respectivas
prestações de contas de viagens de Diretores, Conselheiros e demais funcionários, mediante autorização da Diretoria Executiva;
8. Planejar e organizar os trâmites legais para posse de Conselheiros e Diretores Executivos;
9. Elaborar e controlar a documentação destinada ao atendimento legal de órgãos governamentais, coordenando o recebimento,
distribuição, prazos e remessa de expedientes;
10. Supervisionar os serviços de copa da Diretoria Executiva;
11. Desempenhar as atividades de vice coordenação da Comissão Eleitoral, assessoramento das reuniões, emissão de portarias e
auxílio na elaboração do Regulamento Eleitoral e nas demais atividades relacionadas às eleições;
12. Operacionalizar a Certificação de Conselheiros e Diretores, membros do Comitê de Investimentos e demais participantes do
processo decisório dos investimentos, controlando vigências;
13. Operacionalizar o processo de Habilitação de Conselheiros e Diretores;
14. Operacionalizar a qualificação dos Conselheiros e Diretores;
15. Atualização de dados cadastrais e de mandatos de Conselheiros e Diretores Executivos junto à PREVIC;
16. Elaborar o Relatório Semestral de Controles Internos do Conselho Fiscal, em atendimento ao que estabelece o artigo 19 da
Resolução CGPC nº 13, de 01-10-2004, que deverá ser emitido em reunião extraordinária do Conselho Fiscal e aprovado pelo
Conselho Deliberativo;
17. Certificar o cumprimento de obrigações legais do Conselho Fiscal e da Secretaria-Geral, mediante a atualização mensal dos
Checklists.
18. Encaminhar, à Bagergs, para digitalização, grande parte dos documentos gerados pela SEG, realizando a preparação e
contagem dos documentos e lançamento em sistema.
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4. Controlar as assinaturas e renovações de jornais, revistas e periódicos, supervisionando a distribuição interna;
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f) Autonomia:
1. Dar ciência e solicitar às diversas áreas da Instituição providências para que as decisões dos Conselhos e Diretoria Executiva
sejam cumpridas;
2. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
DIRETORIA FINANCEIRA - DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF

a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: ANALISTA PLENO
c) Subordinação: DIRETOR FINANCEIRO
d) Principais Funções do Órgão:
1. É responsável pela condução das aplicações e pela gestão dos recursos da Instituição em títulos e valores mobiliários e
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19. Realizar pagamentos de despesas diversas, adiantamentos, reembolsos e prestação de contas de Conselheiros, Diretoria
Executiva e Secretaria-Geral;
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2. É responsável pela elaboração de estudos técnicos sobre os investimentos e pelo acompanhamento permanente da
rentabilidade, segurança, liquidez e solvabilidade das aplicações financeiras;
3. É encarregado de manter contatos com instituições financeiras, bolsas de valores e de commodities, companhias de capital
aberto e analistas financeiros do mercado financeiro;
4. É responsável pela análise e acompanhamento de riscos nos investimentos, conforme o estabelecido na Política de
Investimentos e legislação
e) Atribuições Básicas:
1. Acompanhar o mercado financeiro e de capitais;
2. Analisar alternativas de investimentos existentes no mercado;
3. Selecionar as melhores alternativas de investimentos, conforme estabelece a Política de Investimentos da Instituição,
submetendo-as à apreciação da Diretoria Financeira e ao Comitê de Investimentos;
4. Enquadrar os investimentos dentro dos limites legais, estatutários e os estabelecidos na Política de Investimentos dos planos
de benefícios;
5. Prestar as informações solicitadas pela Diretoria Financeira, Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal;
6. Aplicar os recursos disponíveis da Instituição, buscando as melhores alternativas de investimentos e de risco, conforme a
Política de Investimentos da Instituição e determinação do Comitê de Investimentos;
7. Fazer a gestão das carteiras mobiliárias;
8. Elaborar a Política de Investimentos, enviando-a à aprovação do Comitê de Investimentos e à aprovação da Diretoria Executiva
e ao Conselho Deliberativo;
9. Enviar a Política de Investimentos aprovada à SPC;
10. Elaborar o resumo da Política de Investimentos para divulgação aos participantes;
11. Elaborar os demonstrativos de investimentos estabelecidos nos normativos legais, encaminhando-os aos órgãos de
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empréstimos a participantes, observando a Política de Investimentos da Instituição e a legislação vigente para as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar e às determinações do Diretor Financeiro, do Comitê de Investimentos, da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo da Instituição;
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fiscalização e aos participantes, conforme dispuser as normas;

13. Atender aos participantes ou instituições financeiras;
14. Executar a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos;
15. Analisar e acompanhar o grau de endividamento dos mutuários do crédito mútuo, a inadimplência, as despesas
administrativas e operacionais do mesmo e compará-las com a receita da taxa de administração e sugerir medidas à Diretoria
Financeira;
16. Fazer a gestão da carteira de empréstimos, avaliando as concessões e acompanhando os pagamentos, liquidações e as
situações de inadimplências;
17. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Assinar cheques em conjunto com a Diretoria, conforme poderes constantes em procuração outorgada;
2. Assinar lançamentos de crédito ou débito, em conjunto com o responsável pelo Setor de Controle Financeiro ou responsável
pelo Setor de Empréstimos;
3. Assinar Carta Fiança Hospitalar (conversível em empréstimo), em conjunto com o responsável pelo Setor de Empréstimos;
4. Assinar contratos de empréstimo, em conjunto com o responsável pelo Setor de Empréstimos;
5. Assinar os relatórios específicos da Gerência Financeira;
6. Autorizar o crédito dos pagamentos, em conjunto com o responsável pelo Setor de Controle Financeiro;
7. Autorizar o débito dos recebimentos em conjunto com o responsável pelo Setor de Controle Financeiro;
8. Liberar diariamente o fluxo de caixa, em conjunto com o responsável pelo Setor de Controle Financeiro;
9. Liberar os créditos e os débitos do crédito mútuo, em conjunto com o responsável pelo Setor de Empréstimos;
10. contatar com instituições financeiras, bolsas de valores e bolsas de mercadorias e futuros (BM&F), companhias abertas e com
analistas do mercado financeiro;
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12. Elaborar relatórios gerenciais para apreciação da Diretoria Financeira e do Comitê de Investimentos;
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SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO - SCOFI
a) Cargo Responsável: ANALISTA PLENO
b) Substituto: GERENTE
c) Subordinação: GERÊNCIA FINANCEIRA
d) Principais Funções do Órgão:
1. É responsável pelo controle e movimentação financeira da Instituição, efetivando pagamentos e recebimentos e
elaborando os fluxos de caixa;
2. É responsável pelo controle, administração e cobrança das pendências da Instituição.
e) Atribuições Básicas:
1. Efetuar os pagamentos determinados pela Diretoria ou pelas respectivas gerências e assessorias, nas datas fixadas,
observando as respectivas delegações de competência;
2. Fazer o controle diário das contas a pagar e a receber da Instituição, mantendo disponibilidades em caixa e bancos, nos
limites mínimos estabelecidos pela Diretoria;
3. Confeccionar o fluxo de caixa diário e mensal;
4. Desenvolver em conjunto com a Gerência de Informática, novas rotinas e procedimentos nos sistemas, administrando
em relação aos usuários, permissões e tabelas;
5. Processar e transmitir, nos sistemas informatizados, todos os movimentos de pagamentos e recebimentos e os arquivos
de retorno da Instituição;
6. Efetuar a conciliação bancária, com conferência dos movimentos previstos com os efetivamente debitados e creditados
pelos bancos;
7. Conciliar as contas contábeis com os valores em cobrança nos sistemas;
8. Enviar diariamente à Gerência de Contabilidade a documentação necessária às atividades daquela área;
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11. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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10. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Autorizar débitos e créditos no sistema informatizado, em conjunto com o Gerente Financeiro;
2. Assinar cheques em conjunto com a Diretoria, conforme poderes constantes em procuração outorgada;
3. Gerar boletos de transferência junto ao banco custo diante dos ativos da Instituição;
4. LIberar o fluxo de caixa diário nos sistemas;
5. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
SETOR CONTROLE DOS INVESTIMENTOS - SCOIN
a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: ANALISTA PLENO
c) Subordinação:
GERÊNCIA FINANCEIRA
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pelo controle e registro das negociações com títulos e valores mobiliários da
Instituição, dos vencimentos de valores a receber, da controladoria e conferência da custódia e demais relatórios emitidos pelo
custodiante, da emissão dos relatórios contendo a valoração dos ativos e o cálculo da rentabilidade;
e) Atribuições Básicas:
1. Controlar e registrar em sistema informatizado as negociações com títulos e valores mobiliários efetuadas pelo Setor de
Investimentos;
2. Controlar o vencimento dos títulos, as datas de recebimento dos rendimentos e direitos das aplicações
3. Operacionalizar, manter e atualizar o sistema de controle dos investimentos, e solicitar a melhoria ou atualização do
mesmo perante o fornecedor, quando necessário;
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9. Controlar, atender clientes, gerar lotes de cobrança, enviar correspondências e todas as atividades correlatas à
administração de pendências da Instituição;
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5. Sugerir à Gerência Financeira melhorias nos controles e nos sistemas dos investimentos;
6. Controlar e monitorar a movimentação dos títulos e valores de propriedade da Instituição junto ao custodiante, CETIP,
SELIC e CBLC;
7. Comunicar ao Setor de Controle Financeiro os valores a receber e a pagar, referente às operações e/ou rendimentos de
títulos, valores mobiliários e outras aplicações de sua área de atividade;
8. Fornecer à Gerência Financeira e Gerência de Contabilidade os relatórios com os elementos necessários para a
contabilização das operações e da valoração dos ativos;
9. Emitir avisos de lançamento de aplicações dos segmentos de renda fixa e variável, do recebimento de juros,
dividendos, ações, resgate de títulos e outros;
10. Manter controles internos de documentos de custódia, de recibos de aplicações e resgates;
11. Providenciar e encaminhar toda a documentação para o Setor de Controle Financeiro e para a Gerência de
Contabilidade, para a correta contabilização e liquidação das operações;
12. Controlar as datas de vencimentos e recebimentos dos rendimentos e direitos das aplicações, informando os fluxos de
recursos para o Setor de Controle Financeiro;
13. Providenciar o envio do relatório mensal DAIEA, dentro dos prazos legais, ao órgão fiscalizador;
14. Preparar as informações necessárias para a reunião do Comitê de Investimentos;
15. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Requerer, formal ou informalmente, junto às demais áreas da Instituição, as informações necessárias ao desempenho
das atividades do Setor;
2. Assinar, em conjunto com o Gerente Financeiro, avisos de lançamentos de operações financeiras, documentos para
lançamentos contábeis, carteira de ações e posição dos títulos em custodia;
3. Solicitar a documentação comprobatória dos investimentos, dos títulos e valores em custódia e dos valores a receber e
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4. Calcular a rentabilidade dos investimentos;
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a pagar nos segmentos de renda fixa e variável;

SETOR DE INVESTIMENTOS - SINVE
a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: ANALISTA PLENO
c) Subordinação: GERÊNCIA FINANCEIRA
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pela efetivação e controle das negociações com títulos e valores mobiliários da
Instituição, geração de estudos e análises de alternativas de investimentos, buscando os melhores níveis de segurança, liquidez,
solvência e rentabilidade das aplicações, observando as diretrizes traçadas na Política de Investimentos da Instituição e as
instruções da Gerência Financeira, da Diretoria Financeira e do Comitê de Investimentos.
e) Atribuições Básicas:
1. Fazer o acompanhamento permanente da evolução da situação econômico-financeira do país e mundial, das
Instituições Financeiras e das companhias abertas em geral e, principalmente, àquelas que a Instituição mantém em
carteira ou tem interesse;
2. Acompanhar o mercado financeiro, a evolução das negociações com títulos e valores mobiliários, principalmente dos
papéis de interesse da Instituição;
3. Elaborar trabalhos técnicos com sugestões sobre as melhores opções de aplicação em títulos e valores mobiliários, de
acordo com as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos e as disponibilidades existentes, bem como sobre as
melhorias nos sistemas de controle dos investimentos
4. Analisar o desempenho das companhias de capital aberto, recomendando à Gerência Financeira e ao Comitê de
Investimentos as alternativas de investimentos em ações;
5. Analisar o mercado de renda fixa em geral, recomendando as melhores alternativas de investimentos
6. Realizar as operações aprovadas pelo Comitê de Investimentos, Diretoria Financeira ou Diretoria Executiva;
7. Gerar, junto ao custodiante, os boletos das operações de renda fixa e variável realizadas pela Instituição;
8. Elaborar a Política de Investimentos da Instituição, principalmente no que se refere aos segmentos de renda fixa,
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4. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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9. Enviar à SPC as informações anuais da Política de Investimentos;
10. Elaborar o relatório semestral do resumo do DAIEA e do Acompanhamento da Política de Investimentos da Instituição
para ser divulgado aos participantes;
11. Controlar e avaliar a rentabilidade dos investimentos;
12. Comunicar ao Setor de Controle dos Investimentos as aplicações ou vendas realizadas;
13. Fazer a controladoria da dívida do Estado do Rio Grande do Sul e do Banrisul para com a Instituição;
14. Fazer a análise de risco e/ou coletar as análises de risco realizadas por empresas especializadas sobre os
investimentos e emitir relatório mensal dos riscos para a análise da Diretoria Financeira e do Comitê de Investimentos;
15. manter o enquadramento dos investimentos dentro dos limites legais, estatutários e da Política de Investimentos dos
planos de benefícios;
16. Solucionar perante o custodiante eventuais problemas operacionais, geração de relatórios e outros;
17. Elaborar os demonstrativos de investimentos (DAIEA) e Divergência Não Planejada (DNP) e enviá-los à SPC;
18. Elaborar, no formato sintético, o Demonstrativo dos Investimentos (DAIEA), a Divergência não Planejada (DNP) e as
Despesas Administrativas dos Investimentos, juntamente com o Acompanhamento da Política de Investimentos para
divulgação aos participantes
19. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas";
f) Autonomia
1. Assinar os relatórios específicos da Gerência Financeira, em conjunto com o Gerente Financeiro ou em sua ausência;
2. Solicitar, formal ou informalmente, ao Setor Controle Financeiro informações sobre o fluxo do caixa;
3. Assinar cheques em conjunto com a Diretoria, conforme poderes constantes em procuração outorgada;
4. Assinar lançamentos de crédito ou débito, em conjunto com o responsável pelo Setor de Controle Financeiro ou do
Setor de Empréstimos;
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variável e empréstimos, para ser submetida à aprovação da Diretoria Financeira, do Comitê de Investimentos e, após, à
Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo;
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6. Contatar com instituições financeiras, bolsas de valores e bolsas de mercadorias e futuros (BM&F), companhias abertas
e com analistas do mercado financeiro;
7. Representar a Instituição perante o Custo diante no que se refere à solução de problemas, geração de relatórios e
outros;
8. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA - GCC
{CONTABILIDADE E CONTROLADORIA}
b) Substituto: ANALISTA DE MAIOR CLASSE OU MAIS ANTIGO NO CARGO, PELA ORDEM
a) Cargo Responsável: GERENTE
c) Subordinação: DIRETOR FINANCEIRO
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pelos registros, controle, análise e interpretação dos fatos contábeis e seus reflexos
econômicos e financeiros sobre a situação patrimonial da Instituição.
e) Atribuições Básicas:
1. Analisar e interpretar os balancetes mensais e balanços anuais e seus reflexos econômicos e financeiros na situação
patrimonial da Instituição;
2. elaborar relatórios de análise gerencial, extraídos das Demonstrações Contábeis;
3. acompanhar e analisar a legislação pertinente, a adaptação dos sistemas e relatórios às normas da Secretaria de Previdência
Complementar - PREVIC e Secretaria da Receita Federal - SRF, Tribunal de Contas do Estado RS- TCERS em cumprimento as
exigências legais;
4. Acompanhar a execução dos serviços internos e externos de auditoria contábil e de gestão, fornecendo as informações
solicitadas pelos respectivos profissionais;
5. Acompanhar e controlar as atividades da gerência, assegurando a qualidade e melhoria dos serviços;
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5. Assinar aviso de lançamento de operações financeiras no segmento de renda fixa e variável em conjunto com o Gerente
Financeiro ou o responsável pelo Setor de Controle dos Investimentos;
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7. realizar o processamento da classificação e escrituração contábil, conforme os princípios técnicos de contabilidade e as normas
legais, fiscais e regulamentares;
8. Elaborar balancetes, balanços e demonstrativos contábeis, para análise interna ou solicitada pelo BACEN, PREVIC, TCERS,
ABRAPP, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Patrocinadores;
9. Elaborar as prestações de contas a serem repassadas para os patrocinadores em conjunto com a documentação necessária
para o recebimento dos créditos e a formalização do correspondente registro dos fatos nas respectivas contas;
10. Orientar o registro no sistema de controle do imobilizado e investimentos imobiliários da Fundação, com relação aos aspectos
contábeis;
11. Fazer o acompanhamento e a análise da legislação fiscal e tributária, aplicáveis nas operações da área;
12. Realizar os serviços de classificação, escrituração e apuração dos impostos a serem recolhidos pela Tesouraria da Gerência
Financeira, com base nas informações obtidas nas áreas de origem, para o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias;
13. Orientar as rotinas e procedimentos de natureza contábil, executada pelas demais áreas da Instituição, com o objetivo de
uniformizar e aprimorar os aspectos técnicos exigidos;
14. Efetuar as conciliações das contas patrimoniais da Entidade;
15. Emitir boletins de conciliações;
16. Manter controle sobre a incidência de irregularidades nas contas
17. Informar as áreas de origem das pendências a regularizar, através de boletins, e-mails, sistema de chamados da GIN
identificando os fatos passíveis de correção;
18. Analisar as contas e estabelecer critérios para a eliminação de focos de geração de pendências;
19. Comunicar à Assessoria de Auditoria Interna sobre contas que apresentam frequentes irregularidades;
20. Fazer a conferência no sistema de tributos, juntamente com a área de origem, registro, efetuar a atualização das alíquotas
dos descontos e informar os recolhimentos a serem realizados pela Tesouraria da Gerência Financeira sobre os pagamentos feitos
a autônomos e entidades prestadoras de serviços que possua convênio ou não com a Instituição;
21. Receber solicitações de retenção e recolhimento encaminhados pelas demais áreas da Entidade;
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6. fazer a conferência e a análise da documentação, referente aos aspectos legais, aritméticos e de consistência contábil;
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23. Obter informações atualizadas relacionadas com os procedimentos legais, fiscais e previdenciais das atividades das áreas
operacionais da Entidade;
24. Solicitar às demais áreas da Entidade, dados referentes à retenção e recolhimentos de tributos para encaminhá-los dentro
dos prazos legais aos órgãos governamentais;
25. Solicitar às demais áreas da Entidade documentação comprobatória referente aos recolhimentos solicitados, dentro dos
prazos estabelecidos;
26. Elaborar e enviar aos órgãos governamentais, dentro dos prazos legais, as informações, os documentos exigidos pela
legislação vigente, e demais obrigações acessórias para os órgãos fiscalizadores, tais como DCTF, DIRF, EFD-Contribuições, ECD,
ECF, PERDCOMP (Receita Federal), SICOE (TCE), DECWEB (Prefeitura de Porto Alegre);
27. atuar como Responsável Operacional, sendo o agente designado para a operacionalização do Sistema SISCAD e incumbido da
responsabilidade pelo e-TCE (certificado digital disponibilizado ao órgão ou à entidade jurisdicionada pelo TCE-RS);
28. e aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Assinar, na condição de profissional legalmente habilitado, balanços, balancetes e demais demonstrativos legais e relatórios
gerenciais;
2. Rejeitar documentos e outros papéis que julgar inadequados para dar suporte aos registros contábeis, requerendo sua
substituição;
3. Solicitar procedimentos de ajustes e regularização das áreas de origem, sempre que for pertinente para a preservação da boa
técnica contábil;
4. Requerer documentos e outros papéis que julgar necessários ao suporte dos registros contábeis;
5. Requerer documentos e demais informações para suprir as atividades da auditoria independente;
6. Sugerir à auditoria interna os pontos críticos que deverão ser alvo de verificação e regularização;
7. Emitir pareceres sempre que se tratar de matéria técnica inerente à área;
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22. Enviar ao Setor de Controle Financeiro, em prazo estipulado, documentação necessária para a efetivação dos pagamentos
referentes às atividades do setor;
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9. Na condição de responsável técnico pelas demonstrações contábeis assegurar-se do direito de tomar conhecimento e participar
das decisões que envolvam matéria técnica de sua competência;
10. Estabelecer prazo para o recebimento dos documentos necessários à escrituração contábil;
11. demais procedimentos de autonomia que lhes confere as atribuições de alçada;
12. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
SETOR DE CONTROLADORIA - SECO
b) Substituto
GERENTE
a) Cargo Responsável
ANALISTA PLENO
c) Subordinação GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
d) Principais Funções do Órgão
e) Atribuições Básicas
1. Elaborar as premissas orçamentárias, tendo por base as informações recebidas das áreas, submetendo-as à apreciação
da Diretoria;
2. Fazer o acompanhamento e a projeção de índices inflacionários;
3. Elaborar o Orçamento-Programa anual da Instituição, como instrumento descritivo das atividades operacionais e
programas de investimento, realizando os ajustes orçamentários, quando necessário;
4. Fazer o acompanhamento da execução orçamentária, comentando as diferenças relevantes entre os valores orçados e
realizados, indicando ações corretivas, de acordo com as necessidades, com o objetivo de compatibilizar os valores
projetados e os realizados;
5. Elaborar e manter os indicadores de gestão da Instituição;
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8. Exigir procedimentos de ajustes e regularização das áreas de origem, sempre que for pertinente para a preservação da boa
técnica contábil;
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7. Elaborar projetos, avaliações e pareceres solicitados pela Diretoria;
8. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia
1. Requerer formal ou informalmente a todas as áreas da Instituição, as informações necessárias para o bom desempenho
das atividades da área, em especial, as destinadas à elaboração do Orçamento-Programa e aos Indicadores de Gestão;
2. Assinar, na condição de responsável técnico, Orçamento Programa, Acompanhamento Orçamentário e todos os
documentos e relatórios gerenciais solicitados pela Diretoria;
3. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA - DP
GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO - GER

a) Cargo Responsável:
GERENTE
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6. Preparar as informações para o Relatório de Atividades da Instituição, de acordo com as informações definidas pela
Diretoria Executiva;
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c) Subordinação: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
d) Principais Funções do Órgão:
1. É o Órgão responsável pelo atendimento aos participantes e beneficiários, buscando as informações necessárias às atividades
previdenciárias, fornecendo as informações necessárias para que estes tenham seus direitos atendidos, bem como pelo
atendimento nos assuntos referentes à contratação e administração de empréstimos; e dados cadastrais;
2. É responsável pela comunicação estratégica da Entidade, com o propósito de atingir de forma planificada os objetivos
institucionais e macro objetivos, administrando as informações, aconselhando em questões pertinentes à comunicação social, à
veiculação de matérias de cunho institucional e por meio de programas de relações públicas, fortalecendo assim a relação entre a
Entidade e seu público;
3. É responsável por projetos que visem à aproximação junto aos participantes.
e) Atribuições Básicas:
1. Fazer o gerenciamento do atendimento aos participantes e assistidos, informando seus direitos e deveres para com a
Instituição
2. Fornecer as informações relativas aos planos de benefícios; folha de pagamento e empréstimos;
3. Realizar os trâmites documentais e correspondências relativas aos participantes e beneficiários;
4. Elaborar o informativo FB-Atualidades, Relatório Anual de Informações, folders promocionais dos planos de benefícios,
pesquisas de intenção, cartilhas e demais informes necessários à comunicação com os participantes e beneficiários;
5. Observar a publicação na mídia sobre o sistema de previdência oficial e complementar, responsabilizando-se pela divulgação
interna e externa;
6. Planejar, coordenar e organizar os eventos que envolvam a Direção da Entidade;
7. Coordenar o Comitê de Comunicação da Entidade;
f) Autonomia:
1. Assinar trabalhos e projetos técnicos da área;
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b) Substituto: Colaborador de maior classe e mais antigo no cargo
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3. Autorizar empréstimos observando alçadas pré-definidas;
4. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas"
SETOR DE ATENDIMENTO
a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: CHEFE DE SETOR DA COMUNICAÇÃO
c) Subordinação: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO
d) Principais Funções do Órgão:
1. É o responsável pelo atendimento aos participantes e beneficiários, buscando as informações necessárias às atividades
previdenciárias, bem como fornecendo as informações para que estes tenham seus direitos atendidos;
2. É responsável pelo atendimento aos participantes e beneficiários nos assuntos referentes à contratação e administração
de empréstimos;
3. É responsável pelo cadastramento e atualização dos dados do cadastro dos participantes;
e) Atribuições Básicas:
1. Prestar o atendimento aos participantes e beneficiários;
2. Obter com os participantes e beneficiários as informações necessárias às atividades previdenciárias da Instituição;
3. Prestar os esclarecimentos necessários para que os participantes e os beneficiários possam exercer devidamente seus
direitos;
4. Realizar periodicamente o recadastramento geral dos participantes e assistidos, enviando aos destinatários as fichas de
recadastramento e controlando o retorno das mesmas, remetendo-as aos Setor de Cadastro e Arrecadação;
5. Atender os participantes e assistidos na contratação de empréstimos, prestando informações, formando e instruindo os
processos de solicitação, fazendo a análise cadastral quanto aos limites de crédito e de endividamento do mutuário,
enviando-os para o Setor de Controle Financeiro;
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2. Assinar relatórios relacionados com a área;
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7. Emitir demonstrativos contendo simulação de valores de benefícios (aposentadorias, pensão por morte, auxíliodoença);
8. Prestar informações gerais sobre o site da Instituição;
9. Atender os empregados dos patrocinadores interessados em ingressar em planos de benefícios da Instituição;
10. Emitir formulário para inscrição do participante;
11. Receber e orientar os participantes desligados dos patrocinadores, sobre as opções que poderá realizar perante a
Instituição;
12. Prestar informações sobre a folha de pagamento aos assistidos;
13. Elaborar e emitir o cálculo para a manutenção de inscrição do participante no plano de benefícios;
14. Elaborar e emitir o cálculo da contribuição mensal e da jóia para o empregado interessado em ingressar no plano de
benefícios;
15. Emitir formulários diversos solicitados pelos participantes e beneficiários;
16. Observar o código de Ética e de Conduta da Fundação Banrisul, em toda a prática de trabalho e relacionamento
institucional;
17. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Requerer informações necessárias à atualização dos dados cadastrais dos participantes e assistidos;
2. Requerer formal ou informalmente, aos departamentos das patrocinadoras, as informações necessárias ao Setor;
3. Assinar as declarações emitidas pelo Setor.
SETOR DE COMUNICAÇÃO
a) Cargo Responsável: CHEFE DE SETOR
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6. Emitir declaração de rendimentos quando solicitada pelos assistidos;
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c) Subordinação: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO
d) Principais Funções do Órgão: É o Órgão responsável pela comunicação estratégica da Entidade, com o propósito de atingir
de forma planificada os objetivos institucionais e macro objetivos, administrando as informações, aconselhando em questões
pertinentes à comunicação social, à veiculação de matérias de cunho institucional e por meio de programas de relações públicas,
fortalecendo assim a relação entre a Entidade e seu público.
e) Atribuições Básicas:
1. Promover a implementação e performance dos canais de comunicação da Fundação Banrisul;
2. Criar, desenvolver, implementar e analisar instrumentos de marketing institucional para os públicos externo e interno;
3. Acompanhar as atividades referentes à contratação dos serviços de publicação e divulgação, valendo-se do
assessoramento de órgãos técnicos da Entidade;
4. Medir eventuais retornos, por ocasião da participação da Entidade em eventos ou enquetes junto aos participantes e
assistidos;
5. Zelar pela preservação da identidade, uniformidade e padronização da imagem institucional da Fundação Banrisul;
6. Criar e sugerir alterações no leiaute da página da Fundação Banrisul na Internet;
7. Propor e acompanhar a política de comunicação institucional a ser formulada de acordo com a política geral da
Entidade, no que tange aos serviços prestados;
8. Elaborar, desenvolver e implementar planos de propaganda de produtos e serviços da Fundação Banrisul;
9. Colaborar no alcance da boa imagem da Fundação Banrisul junto aos seus participantes e à sociedade, captando
informações e realizando ações institucionais, socioculturais, comunitárias e de relações governamentais, quando
requerido;
10 Contatar com agências de publicidade, que venham a ser contratadas, para tratar de assuntos atinentes a
desenvolvimento de eventuais campanhas publicitárias a serem desenvolvidas e acompanhar seu andamento, com vistas
a assegurar o êxito dessas;
11. Sugerir pautas, analisar e redigir matérias para publicação no Informativo Atualidades;

file:///U:/user/Geral/Grh/MOR/022014.htm

28/09/2021

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/8ZTD2-ALRDB-PS4AS-VLCM7

b) Substituto: GERENTE
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13. Observar o código de Ética e de Conduta da Fundação Banrisul, em toda a prática de trabalho e relacionamento
institucional;
14. Outras ações de marketing institucional que lhe vierem a ser delegadas.
f) Autonomia:
1. Requerer formal ou informalmente, aos titulares das áreas da Instituição, informações e matérias a respeito de seus
serviços;
2. Assinar trabalhos e projetos técnicos da área;
3. Assinar relatórios relacionados com a área;
4. Conjuntamente com as Áreas de interesse, produzir e divulgar material técnico institucional e publicações
5. Em colaboração com a Gerência de Informática e demais Áreas, gerenciar a Intranet e a Internet da Fundação Banrisul;
GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - GEP

a) Cargo Responsável: GERENTE
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12. Elaborar e desenvolver mecanismos que contemple a divulgação de dados e informações sobre a Fundação Banrisul,
no Relatório de Atividades, valendo-se do assessoramento das Áreas Técnicas, quando necessário;
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c) Subordinação: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
d) Principais Funções do Órgão:
É responsável pela implementação e controle das atividades e ações referentes ao processamento e concessão de benefícios,
arrecadação e controle das contribuições dos participantes ativos, assistidos e patrocinadores, bem como, pelo cadastro de
participantes e assistidos e gestão do passivo atuarial dos planos de benefícios, observando as normas regulamentares e legislação
pertinente à previdência complementar.
a) É responsável técnico pela elaboração e implementação dos planos de benefícios previdenciários da Entidade, observando
normas, regulamentação interna e legislação pertinente
b) É responsável pelas atividades relacionadas à área de arrecadação de contribuições previdenciárias, concessão e manutenção
de benefícios previdenciários,
c) É responsável pela área de Atuária, Cadastro e Estatística;
d) É responsável pela concessão e manutenção das suplementações previdenciais asseguradas pela Instituição e pelo
acompanhamento dos trabalhos elaborados pela consultoria atuarial externa;
e) É responsável pela implementação de normas aplicáveis às funções do órgão;
e) Atribuições Básicas:
1. Gerir as concessões de benefícios aos assistidos, assegurando o exercício de seus direitos;
2. Efetuar o pagamento das prestações previdenciais, realizando os reajustes e o controle de pagamento dos benefícios, bem
como a restituição de reservas de poupança, quando for o caso;
3. Elaborar estudos referentes a planos de benefícios;
4. Acompanhar estudos técnicos atuariais elaborado pela consultoria atuarial externa e equipe interna;
5. Arrecadar, administrar e apropriar as contribuições dos participantes e patrocinadoras
6. Acompanhar e qualificar o Cadastro Previdencial;
7. Observar o código de Ética e de Conduta da Fundação Banrisul, em toda a prática de trabalho e relacionamento institucional;
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b) Substituto: ANALISTA PLENO / CHEFE DE SETOR
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9. Elaborar relatórios e demonstrativos da Gerência;
10. Desenvolver a automatização de processos da área atuando em conjunto com a Gerência de Informática e fornecedores;
11. Elaborar respostas, análises, expedientes e afins para participantes, comitês e diretoria;
12. Analisar e acompanhar contratos de prestação de serviços de fornecedores, autorizando os respectivos pagamentos, exceto
de consultoria atuarial;
13 E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. autorizar concessões de benefícios de pagamento único e continuado;
2. Assinar trabalhos relativos à área de previdência;
3. Autorizar ressarcimento de despesas conforme alçada;
4. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
SETOR DE ATUÁRIA E ESTATÍSTICA
a) Cargo Responsável: CHEFE DE SETOR
b) Substituto: GERENTE
c) Subordinação: GERENTE DE PREVIDÊNCIA
e) Atribuições Básicas:
1. Acompanhar as Reservas Matemáticas, a evolução do plano de benefícios e de custeio, verificando se a mesma ocorre
de acordo com os parâmetros estabelecidos na Avaliação Atuarial;
2. Gerar, validar e analisar os dados cadastrais e movimentações dos participantes assistidos e ativos, além de dados
financeiros-contábeis;
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8. Elaborar as premissas de receitas e despesas previdenciais;
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4. Manter-se atualizado sobre mudanças da legislação pertinentes a área atuarial;
5. Realizar a evolução da reserva matemática mensal de todos os planos de benefícios, conforme metodologia da
consultoria atuarial externa;
6. Acompanhar e realizar estudos com os dados de participantes ativos e assistidos, conforme demanda;
7. Analisar, conferir e validar Pareceres Atuariais de todos os planos de benefícios;
8. Conferir os dados constantes no Demonstrativo Atuarial (DA) e fazer a importação no sistema determinado pelo órgão
fiscalizador;
9. Analisar e manifestar-se quanto aos documentos atuariais elaborados pelas consultorias externas;
10. Importar os fluxos dos passivos atuariais em sistema informatizado conforme determinação do órgão fiscalizador;
11. Calcular reservas matemáticas individuais de participantes assistidos, conforme demanda;
12. Analisar as NTAs - notas técnicas atuariais elaboradas pelas consultorias externas relacionadas aos Planos de
Benefícios;
13. Disponibilizar dados cadastrais e demais documentos atuariais para consultoria atuarial externa e auditorias;
14. Analisar, conferir e acompanhar contratos de prestação de serviços das consultorias atuariais externas, assim como
controlar e acompanhar os respectivos pagamentos;
15. Importar e controlar as premissas atuariais no sistema de gestão previdenciária, a fim de que as concessões de
benefícios vitalícios sejam concedidas com o correto fator atuarial;
16. Manter o mapeamento de processos e instruções de trabalho atualizadas;
17. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas";
f) Autonomia:
1. Representar a Gerência de Previdência junto à consultoria atuarial externa;
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3. Enviar as informações à consultoria atuarial externa, para Avaliação Atuarial do plano de custeio e do plano de
benefícios, analisando os resultados apresentados;

MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

Page 42 of 66

2. Representar a Gerência de Previdência junto à consultoria atuarial externa;

SETOR DE CADASTRO, BENEFÍCIOS E ARRECADAÇÃO
a) Cargo Responsável: CHEFE DE SETOR
b) Substituto: GERENTE
c) Subordinação: GERENTE DE PREVIDÊNCIA
d) Principais Funções do Órgão: É o responsável pela implementação e controle das atividades e ações referentes ao
processamento e concessão de benefícios da previdência social e complementar, bem como pela observância das normas,
regulamentações internas e legislação pertinente à previdência complementar.
e) Atribuições Básicas:
1. Efetuar o pagamento dos benefícios;
2. Processar o reajuste de benefícios, gerando e conferindo a folha de benefícios, aplicando as regras regulamentares e
decorrentes de legislação aplicável.
3. Responsável pelo cumprimento de obrigações fiscais e legais relacionadas à área;
4. Contabilizar os valores relativos à folha de benefícios
5. Proceder a conciliação de contas, regularizando as possíveis pendências;
6. Conferir e controlar créditos e débitos efetuados;
7. Elaborar o fluxo mensal e diário de caixa;
8. Incluir dados nos sistemas de folha dos aposentados, pensionistas, licenciados em auxílio-doença e pensão alimentícia;
9. Processar os reajustes dos capitais de seguros mantidos pelos assistidos, bem como controlar os descontos dos
prêmios, efetuando o crédito à companhia seguradora, bem como proceder os cancelamentos e inclusões;
10. Disponibilizar eletronicamente os contracheques, informes de rendimentos e extratos de saldo de conta aos
participantes;
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3. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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12. Elaborar cálculos de concessão e reajuste de auxílio-doença;
13. Responder, acompanhar e dar andamento aos atendimentos sobre arrecadação, benefícios e afins com
questionamentos, solicitações e informações da área de relacionamento;
14. Gerar e controlar as contribuições de participantes ativos, assistidos e patrocinadoras, assegurando a correta
implementação do Plano de Custeio anual;
15. Calcular e controlar os valores de contribuição dos participantes que requererem a manutenção do salário de
participação;
16. Notificar o atraso de pagamento das contribuições previdenciárias aos participantes conforme disposição
regulamentar;
17. Notificar o participante sobre o cancelamento de inscrição no(s) plano de benefício(s) conforme disposição
regulamentar;
18. Disponibilizar e dar manutenção aos simuladores de benefícios e auto patrocínio;
19. Manter o mapeamento de processos e instruções de trabalho atualizadas;
20. Elaborar dossiê para digitalização;
21. Responsável por manter o cadastro previdencial atualizado e consistente, implantando críticas de dados.
f) Autonomia:
1. Requerer, formal ou informalmente às patrocinadoras, assistidos e beneficiários, as informações necessárias ao setor;
2. Efetuar o pagamento de benefícios juntamente com a gerencia.
3. Enviar para cobrança e solicitação de exclusão de débitos pendentes;
4. Conferencia de saldos para concessões de benefícios de prestação única ou continuada;
5. Autorizar a restituição de reserva de poupança;
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11. Elaborar cálculos e pagamentos de auxílio-funeral;
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DA
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GPA

a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: CHEFE DE SETOR
c) Subordinação: DIRETOR ADMINISTRATIVO
d) Principais Funções do Órgão:
1. É responsável pela administração do patrimônio físico da Instituição, envolvendo os bens imóveis, móveis, equipamentos e
utensílios;
2. É encarregado de manter uma infra-estrutura compatível com as necessidades da Instituição através de manutenção predial e
administração de materiais.
e) Atribuições Básicas:
1. Conservar em plenas condições os imóveis, operacionalizando os serviços de infra-estrutura e manutenção;
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6. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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3. Controlar os contratos de locações dos imóveis, bem como os respectivos condomínios e contratos diversos;
4. Executar o processo de compras em geral e os serviços necessários ao bom andamento das atividades desenvolvidas pelas
diversas áreas, bem como o controle do almoxarifado;
5. Executar obras de manutenção com reforma de melhorias dos imóveis, fornecendo subsídios para contratação e execução
desses trabalhos com parecer sobre o mercado e custos das mesmas;
6. Executar a manutenção corretiva e preventiva dos imóveis;
7. Elaborar estudos de viabilidade de mercado para a compra e venda de imóveis, execução de obras, bem como a fiscalização
dos trabalhos executados por terceiros, com o cumprimento de cronogramas e normas conforme legislação vigente;
8. Controlar os procedimentos de manutenção e segurança adotados, recomendando e orientando quanto aos procedimentos
corretos;
9. Administrar a frota de automóveis disponíveis na Instituição, controlando sua utilização;
10. Manter a guarda de documentos através da administração, digitalização e conservação dos arquivos ativos e inativo;
11. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Transferir os bens do patrimônio da Instituição, para suprir as necessidades de materiais e equipamentos às diversas áreas;
2. Assinar como preposto da Instituição documentos de órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, no que se refere à
parte técnica;
3. Assinar requisições de compra e orçamentos;
4. Assinar autorização para trânsito ou transferência de bens móveis;
5. Assinar autorização para manutenção de móveis e equipamentos (O.S.);
6. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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2. Conservar os móveis, equipamentos, maquinários e utensílios em boas condições de uso, atendendo as necessidades das
diversas áreas;
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SETOR DE CONTROLE / INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SCINI

b) Substituto: GERENTE
c) Subordinação: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
d) Principais Funções do Órgão:
1. É responsável pelo controle e conservação dos investimentos imobiliários da Instituição;
2. É responsável pela administração e controle dos contratos de locações e pela operacionalização das vendas dos imóveis
de propriedade da Instituição, bem como de seus respectivos encargos;
3. É responsável pela elaboração de estudos sobre os investimentos imobiliários e pelo acompanhamento permanente da
rentabilidade auferida na carteira
e) Atribuições Básicas:
1. Manter o controle dos imóveis bem como os serviços relativos a anúncios, tabulação de propostas de compra, venda e
locação dos imóveis da carteira imobiliária;
2. Tomar as providências necessárias para a solução de problemas, através do recebimento de comunicação de falhas
verificadas em imóveis da Instituição ou por ela administrados;
3. Elaborar, emitir e controlar os contratos de locações dos imóveis, assim como elaborar e emitir a cobrança de aluguéis
e taxas condominiais, verificando o recebimento destes pagamentos;
4. Verificar e controlar a contratação da apólice de seguros dos imóveis, bem como de todos os tributos e taxas
pertinentes;
5. Verificar e controlar toda a documentação pertinente a cada imóvel (escritura, registros, despesas legais), locados, não
locados ou em construção;
6. Preparar os documentos encaminhados à área para digitalização, segundo os requisitos estabelecidos nos normativos
internos, armazenando-os em meio eletrônico;
7. Verificar e controlar a guarda física dos documentos digitalizados, conforme estabelecido no Manual do Arquivo e
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a) Cargo Responsável: CHEFE DE SETOR
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autorizar o expurgo daqueles documentos que atendam a condição para tal;

f) Autonomia:
1. Assinar requisições de compra e orçamentos;
2. Assinar autorização para pagamento de notas fiscais;
3. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
SETOR DE ENGENHARIA - SENGE
a) Cargo Responsável: CHEFE DE SETOR
b) Substituto: GERENTE
c) Subordinação: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
d) Principais Funções do Órgão:
1. É responsável pelas obras de manutenções, reformas e melhorias dos imóveis, custos das mesmas a fim de executar a
manutenção corretiva e preventiva dos imóveis de propriedade da Instituição;
2. É encarregado pela contratação para execução de obras, bem como da fiscalização dos trabalhos executados por
terceiros, com o cumprimento de cronogramas e normas conforme a legislação vigente.
e) Atribuições Básicas:
1. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos nas obras, controlando padrões de qualidade, custos e prazos, visando
assegurar o cumprimento do estabelecido em contrato, e atingir o objetivo proposto nos projetos e especificações;
2. Analisar as cláusulas contratuais, visando registrar aquelas que devam ser acompanhadas tecnicamente;
3. Adotar medidas alternativas que representem melhor custo/benefício aplicáveis aos projetos e especificações;
4. Efetuar medições e calcular a composição de custos para a elaboração dos orçamentos;
5. Estabelecer os recursos humanos e materiais, bem como o tipo de tecnologia adequada para ser utilizada em
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8. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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6. Aplicar conhecimentos da área da construção civil quanto a instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, para
assegurar o desenvolvimento normal das obras;
7. Manter operando os serviços de manutenção, telefonia, grupo gerador, sistema de ar condicionado assegurando a
manutenção dos serviços de apoio no edifício-sede e demais imóveis;
8. Administrar e manter em funcionamento os equipamentos diversos (telefonia, elevadores, ar condicionado), e outros
bens existentes na Instituição;
9. Preparar estimativas relacionadas aos custos, abrangendo custos de mão-de-obra, materiais, equipamentos, alocação
de recursos, previsões orçamentárias e outros, para fornecer os dados necessários à elaboração da proposta de execução
das obras;
10. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
f) Autonomia:
1. Liberar e/ou impugnar serviços executados em obra, pelas empresas contratadas;
2. Assinar correspondências que tratem sobre assuntos técnicos com as empreiteiras contratadas
3. Assinar ordens de compra, conforme alçada;
4. Autorizar o pagamento de notas fiscais;
5. Autorizar serviços de terceiros, conforme alçada;
6. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
SETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - SSUAD
a) Cargo Responsável: CHEFE DE SETOR
b) Substituto: GERENTE
c) Subordinação: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
d) Principais Funções do Órgão:
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manutenções prediais, obras e serviços, avaliando a viabilidade econômica deste;
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1. É encarregado das compras em geral (móveis, equipamentos, máquinas, utensílios, materiais de expediente) e serviços
necessários à execução das atividades desenvolvidas pelas diversas áreas da Instituição, bem como o controle do
almoxarifado.
2. É responsável pela conservação e controle do patrimônio físico da Instituição, no que se refere aos bens móveis,
equipamentos e utensílios, bem como a operacionalização dos serviços de infraestrutura patrimonial para as áreas;
3. É responsável pela administração e controle dos contratos de serviços de terceiros;
e) Atribuições Básicas:
1. Suprir as diversas áreas com materiais e serviços que atendam às suas necessidades;
2. Receber, examinar e processar as solicitações de compras, autorizadas pelos responsáveis das respectivas áreas;
3. Fazer tomadas de preços e cotações de orçamentos, verificando preços, condições de pagamento e prazos, através de
pesquisas feitas com fornecedores;
4. Manter atualizado o cadastro de fornecedores, visando garantir a aquisição dos produtos dentro dos padrões
estabelecidos;
5. Receber o material adquirido e solicitar a retirada do mesmo às áreas solicitantes, controlando os pedidos feitos;
6. Manter o controle do almoxarifado e dos estoques sob sua responsabilidade direta;
7. Controlar o andamento do processo de compras, declarando as ocorrências surgidas na tramitação do processo das
mesmas e as medidas tomadas para o desenvolvimento das atividades;
8. . fazer o exame dos pedidos encaminhados pelas diversas áreas, levando ao conhecimento da gerência, aqueles que
não estiverem de acordo ou que for encaminhado para fornecedores que não ofereçam as melhores condições para
compra;
9. Selecionar fornecedores que atendam às necessidades da Instituição, dentro de padrões previamente estabelecidos;
10. Controlar os procedimentos de manutenção e segurança adotados, comunicando formalmente às áreas as falhas
verificadas, e orientar quanto aos procedimentos corretos;
11. Recomendar a substituição ou a devolução de equipamentos que não atendam às exigências dos serviços ou às
especificações estabelecidas para a sua aquisição;
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13. Controlar a utilização da frota de automóveis disponíveis na Instituição, mantendo os veículos em plenas condições de
uso com revisões periódicas, documentação, seguros e demais despesas legais devidamente atualizados e renovados;
14. Administrar os serviços de portaria, para controle do fluxo de entrada e saída de pessoas e materiais com a devida
segurança nos prédios da Instituição;
15. Controlar os serviços de telefonia disponível e disponibilizar no Portal FB os relatórios de controle para as diversas
áreas e encaminhar, quando necessário, despesas decorrentes para débito em conta corrente;
16. Administrar e manter em funcionamento os equipamentos diversos (máquinas copiadoras, som, etc.) e outros bens
existente na Instituição;
17. Receber e encaminhar para a empresa terceirizada as caixas de arquivo morto contendo os documentos ativos e
inativos e proceder os expurgos nos prazos determinados;
18. Receber, numerar, cadastrar, digitalizar e encaminhar para a terceirizada os contratos e termos aditivos de serviços;
19. Cadastrar os contratos e termos aditivo de serviços no sistema LicitaCon WEB - TCE
20. Preparar as notas fiscais e faturas para o pagamento, após a liberação da área de origem;
21 Informar à Gerência de Contabilidade a apropriação de pagamentos, através de sistemas informatizados;
22. Informar à Gerência de Contabilidade o valor dos tributos e encargos a serem recolhidos através de sistema
informatizado;
23. Encaminhar ao Setor de Controle Financeiro a nota fiscal ou fatura, na qual deverá constar a autorização para o
pagamento;
24. Solicitar às áreas de origem (gestoras de contratos) as informações adicionais que se façam necessárias;
25. E aquelas citadas nas Atribuições e Autonomias Genéricas.
f) Autonomia:
1. Autorizar a aquisição de produtos ou serviços, dentro do limite de alçada, no processo de análise e aprovação das
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12. Efetuar periodicamente o controle físico dos bens, equipamentos e utensílios existentes na Instituição, mantendo
atualizado o cadastro de controle dos imobilizados;
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solicitações;

3. Assinar ordens de compra;
4. Assinar autorização para pagamento de notas fiscais;
5. Transferir bens de patrimônio da Instituição para suprir as necessidades de materiais e equipamentos às diversas
áreas;
6. Assinar autorização para trânsito ou transferência de bens móveis;
7. Assinar autorização para manutenção de móveis e equipamentos (O.S.);
8. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GRH

a) Cargo Responsável: GERENTE
b) Substituto: ANALISTA PLENO
c) Subordinação: DIRETOR ADMINISTRATIVO
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2. Emitir parecer desfavorável à aquisição de produtos ou serviços que sejam considerados improcedentes;
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e) Atribuições Básicas:
1. Garantir a atualização dos dados cadastrais dos colaboradores, diretores e conselheiros;
2. Executar processos relacionados à administração de pessoal (admissão, movimentação, pagamento, afastamento, licença e
rescisão);
3. Garantir o pagamento da remuneração e acesso aos benefícios de direito, por parte dos colaboradores, diretores e
conselheiros;
4. Planejar e gerir o orçamento referente aos processos da área, respeitando os limites de alçada estabelecidos por norma interna
da FBSS;
5. Administrar as jornadas e controles de horários dos empregados;
6. Dar suporte ao Diretor Administrativo nas negociações referentes a acordos coletivos de trabalho, junto ao Sindicato Patronal,
e dar suporte ao trânsito das reivindicações dos colaboradores;
7. Garantir, em cooperação com a AJU, a contratação de serviços para o RH com eficiência, eficácia e segurança jurídica, assim
como analisar a qualidade dos serviços e assegurar o devido pagamento, respeitando as diretrizes de pagamento da FBSS;
8. Garantir o envio de documentação legal aos órgãos competentes, respeitando o estabelecido na legislação trabalhista vigente;
9. Analisar a atual estratégia de remuneração e benefícios, tomando como balizador pesquisas salariais de mercado,
influenciando a aplicação de boas práticas com a finalidade de fortalecer a estratégia de retenção e atração de talentos;
10. Gerir o plano de cargos e salários, sugerindo a criação, alteração e extinção de cargos, assim como alterações estruturais
referentes à gestão de pessoas;
11. Gerir o processo de recrutamento e seleção de pessoas, colaborando com os gestores para elaboração da modelagem mais
adequada dos perfis, atuar em conjunto com os gestores na análise de currículos e entrevista aos candidatos, realizar a análise
comportamental e apoiar o gestor na tomada de decisão;
12. Propor, elaborar e executar a estratégia de educação corporativa, potencializando o desenvolvimento dos colaboradores;
13. Proporcionar condições para um bom nível de saúde física e mental dos colaboradores, atendendo ao estabelecido na
legislação trabalhista vigente e utilizando boas práticas de mercado;
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d) Principais Funções do Órgão: Gestão de pessoas da empresa.
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15. Ser referência e conduzir o processo de implementação de uma cultura focada em gestão de processos, indicadores e
melhoria contínua;
16. Liderar o processo de gestão de desempenho dos colaboradores;
17. Conduzir o processo de endomarketing;
18. Administrar o serviço de locação das salas do 3º Andar do edifício sede;
19. Atuar para a garantia de um clima organizacional positivo.
f) Autonomia:
1. Aprovação de processos referentes à administração de pessoal, inclusive pagamentos;
2. Aprovação de despesas conforme alçada estabelecida;
3. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN
a) Cargo Resposável
GERENTE
b) Substituto
ANALISTA DE MAIOR SALARIO, MAIOR FORMAÇÃO OU MAIS ANTIGO NO CARGO, PELA ORDEM, PODENDO ESTA ORDEM SER
ALTERADA EM FUNÇÃO DE MELHOR AJUSTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMPRESA
c) Subordinação
Diretor Administrativo
d) Principais Funções do Órgão
1. É responsável pela análise, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, estabelecendo através de
utilização de sistemas de processamento de dados, as necessidades da Instituição, a fim de garantir a exatidão e rapidez dos
diversos tratamentos das informações;
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14. Atender às solicitações da Diretoria Executiva frente a demandas referentes à gestão de pessoas, governança e gestão de
processos, assim como outras demandas específicas;
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3. É responsável pela pesquisa de novas tecnologias de informações no mercado, a fim de atualizar e manter uma infraestrutura
necessária e compatível com os objetivos da Instituição
e) Atribuições Básicas
1. Fazer o levantamento de necessidades de informatização das áreas, para a elaboração de um plano de automação;
2. Fazer o levantamento dos recursos necessários para a implantação de sistemas de informações (hardware / software);
3. Estudar, juntamente com as áreas envolvidas, a racionalização de rotinas, visando à automação das mesmas;
4. Elaborar, através de ferramentas específicas, fluxos e gráficos, permitindo a visualização das diversas etapas do tratamento da
informação e mapeamento das estruturas de hardware e software;
5. Oferecer treinamento aos usuários no que se refere aos sistemas desenvolvidos internamente;
6. Realizar estudos sobre a viabilidade e o custo do desenvolvimento de sistemas de informação e/ou implantação de novas
tecnologias;
7. Verificar a viabilidade das novas tecnologias na atualização dos sistemas internos, a fim de manter uma infraestrutura
necessária e compatível com os objetivos da Instituição;
8. Realizar o armazenamento das informações dos diversos sistemas, de acordo com as necessidades das diversas áreas da
Instituição;
9. Manter em segurança os dados e as informações das diversas áreas da Instituição;
10. Manter os recursos computacionais disponíveis, objetivando o atendimento compatível com as necessidades da Instituição;
11. Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas novos ou aperfeiçoados, dando suporte à implantação e execução
dos mesmos, para garantir a correta utilização das técnicas de trabalho;
12. Dar apoio à área de Recursos Humanos quanto ao levantamento de necessidades de treinamentos relacionados com a área
de informática;
13. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".
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2. É responsável por manter operacional e atualizado o parque de equipamentos e softwares, para uso pelas diversas áreas no
trato de informações do dia-a-dia e acesso a sistemas desenvolvidos internamente ou de terceiros;
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1. Requerer formal ou informalmente, aos titulares das áreas da Instituição, informações a respeito de seus serviços ou exibição
de documentos com eles relacionados;
2. Examinar e dar parecer quanto às formas de prestação de serviços ou fornecimento de equipamentos, materiais ou softwares,
para despacho da Diretoria Executiva;
3. Assinar trabalhos e projetos técnicos;
4. Assinar relatórios de atendimentos e prestação de serviços técnicos, relacionados com a área;
5. E aquelas citadas nas "Atribuições e Autonomias Genéricas".

ÓRGÃOS COLEGIADOS
[VOLTAR]

COLEGIADO DE GERENTES E ASSESSORES - COGER
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO COGER
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO COGER
c) Subordinação: PRESIDÊNCIA
d) Composição: O COGER, enquanto órgão colegiado na estrutura administrativa da Instituição, congrega como membros natos os
Gerentes, Assessores e Secretário-Geral.
e) Atribuições Básicas:
1. zelar para que a realização da atividade delegada de cada um de seus membros seja desenvolvida de forma integrada com os
demais, contribuindo inclusive para evitar quaisquer conflitos quanto às respectivas áreas de competência;
2. opinar, como colegiado, sobre todos os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;
3. sugerir à Diretoria a adoção de normas de serviço ou outras medidas administrativas que transcendam a área de competência
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f) Autonomia
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individual de seus membros;

5. propor à Diretoria alterações no regimento interno do Colegiado, sempre que julgar conveniente.
f) Autonomia do Coordenador:
1. convocar, presidir e orientar as reuniões, nos termos deste regimento interno;
2. mandar lavrar as atas das reuniões, submetê-las à discussão e aprovação e assiná-las com tantos membros do COGER presentes à
respectiva reunião quantos forem necessários ao quorum exigido por este regimento interno;
3. organizar a ordem do dia das reuniões;
4. submeter à discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia e proclamar os resultados;
5. resolver, com audiência do plenário, as questões de ordem levantadas nas reuniões;
6. conceder a palavra a seus pares, observada a pauta dos trabalhos e respectivos relatores, a ordem de inscrição ou do pedido verbal;
7. designar relatores para as matérias sujeitas ao exame do COGER, reservando para si as que pretender relatar;
8. determinar a divulgação dos atos de competência do COGER, quando for o caso;
9. exercer o direito de voto, como os demais membros natos e efetivos e, como Coordenador, o de qualidade;
10 designar secretários para os trabalhos das reuniões;
11. devolver proposições anti-regimentais;
12. manter o decoro regimental, cassando a palavra dos infratores e suspendendo a sessão, se necessário.
COMITÊ ADMINISTRATIVO - CAD
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO CAD
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO CAD
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4. cumprir e fazer cumprir o regimento interno do Colegiado;
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c) Subordinação: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

1. Assessoria Jurídica;
2. Assessoria de Planejamento e Orçamento;
3. Gerência de Informática;
4. Gerência de Patrimônio;
5. Gerência de Recursos Humanos.
e) Atribuições Básicas:
1. receber, analisar e responder às sugestões que lhe forem encaminhadas pelas Assessorias e Gerências referentes às propostas de
alteração das rotinas de trabalho vigentes ou desenvolvimento de novas;
2. estabelecer as diretrizes para a concepção, o desenvolvimento e a implantação de sistemas operacionais, determinando a elaboração
de projetos, definindo as respectivas prioridades e submetendo-as à Diretoria Executiva;
3. aprovar cronogramas para o desenvolvimento de anteprojetos, projetos e implantação de novas rotinas de trabalho ou modificação
das vigentes;
4. analisar a real necessidade dos pedidos e a conveniência de aquisição de bens do ativo permanente e a contratação de serviços
inerentes à administração da Instituição, inclusive os destinados à manutenção do ativo permanente, submetendo-os à decisão da
Diretoria Executiva, devidamente instruídos de parecer, podendo delegar parte dessas atribuições ao Setor de Suprimentos, dentro dos
limites de alçada estabelecidos;
5. recomendar à Diretoria Executiva a criação ou extinção de órgãos, a estrutura organizacional, as respectivas instruções de serviços e
o leiaute das Assessorias, Gerências e demais dependências e instalações da Instituição;
6. avaliar o programa de treinamento anual, encaminhando-o à Diretoria Executiva, devidamente instruído de parecer;
7. sugerir a realização de cursos internos e/ou externos, de acordo com o programa de treinamento anual aprovado pela Diretoria
Executiva;
8. estabelecer critérios de rateio das despesas administrativas da Instituição, em observância aos preceitos legais aplicáveis à espécie;
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d) Composição:
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10. . analisar, sempre que necessário, as tomadas de preço, condições, prazos, políticas e demais informações do processo de
compras, com base em relatórios mensais consolidados apresentados pelo Setor de Suprimentos e outras comprovações que entender
necessário solicitar aos ordenadores de despesas;
11. estabelecer ou modificar, quando necessário, as diretrizes para o processo de compras;
12. opinar sobre assuntos da competência originária de outros Comitês que, direta ou indiretamente, envolvam matérias a que aludem
as alíneas anteriores e sobre outros assuntos que, por sua natureza peculiar, lhe sejam submetidos pela Diretoria Executiva.
f) Autonomia:
1. requisitar documentos, informações, pareceres e apoio logístico de qualquer órgão administrativo ou técnico da Instituição.
GRUPO DE FACILITADORES - GFAC
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO GFAC
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO GFAC
c) Subordinação: COMITÊ ADMINISTRATIVO
d) Principais Funções do Órgão: É responsável pela identificação e dinamização da solução dos problemas comuns às áreas da
Instituição.
e) Atribuições Básicas:
1. identificar e buscar soluções para os problemas e necessidades comuns das áreas;
2. divulgar novas tecnologias;
3. divulgar novos sistemas e rotinas automatizadas;
4. trocar experiências.
f) Autonomia do Facilitador:
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9. sugerir à Diretoria Executiva a realização de auditoria interna, em qualquer órgão da Instituição, para verificar o cumprimento de
instruções e determinar a adoção de medidas preventivas e/ou corretivas, sempre que entender necessárias;
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1. realizar o primeiro atendimento no trato de problemas de equipamentos e softwares no seu local de trabalho;
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2. encaminhar solicitações de atendimento específicos à Gerência de Informática acompanhando o andamento do processo;
3. dar apoio ao pessoal de sua área / gerência nos assuntos ligados à informática;
4. apresentar nas reuniões idéias / sugestões ou dúvidas de sua área de atuação;
5. divulgar os assuntos tratados nas reuniões, disseminando conhecimentos adquiridos;
6. na sua ausência, recomendar ao gerente / assessor outro facilitador que atue em seu lugar.
g) Autonomia do Coordenador:
1. convocar e coordenar as reuniões nos termos do regimento interno;
2. organizar a ordem do dia das reuniões;
3. manter os registros e arquivos dos assuntos tratados e decisões tomadas pelo grupo, disponibilizando consulta a todos os
empregados da Instituição, através de meio eletrônico;
4. usar o direito ao "voto de qualidade";
5. convocar o grupo extraordinariamente, quando julgar necessário;
6. solicitar as áreas envolvidas, a elaboração de estudos complementares.
COMITÊ DE COMUNICAÇÃO - CCOM
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO CCOM
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO CCOM
c) Subordinação: PRESIDÊNCIA
d) Composição e Mandato:
1. Gerente Financeiro;
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2. Gerente de Informática;

4. Gerente de Recursos Humanos;
5. Secretária-Geral;
6. Chefe do Setor de Atendimento - GER.
e) Atribuições Básicas:
1. implantar mecanismos visando aprimorar, padronizar, acompanhar, coordenar, supervisionar e ampliar toda e qualquer forma de
comunicação interna e externa, manual, eletrônica ou impressa, que contemple a divulgação de dados e informações sobre a
Instituição, inclusive no que se refere ao informativo FB Atualidades;
2. recomendar à Diretoria, no curso dos seus trabalhos, a adoção de providências que forem convenientes, a fim de alcançar os
objetivos atribuídos ao Comitê.
f) Autonomia do Coordenador:
1. conduzir os trabalhos e determinar a realização de tarefas específicas pelos outros membros;
2. convocar representantes de outras Gerências para prestar esclarecimentos;
3. solicitar, quando necessário, o assessoramento de profissionais que julgar conveniente ou adequado para viabilizar a implementação
das medidas pretendidas pelo Comitê;
4. outras atribuições que por estarem compreendidas ou submetidas na natureza do cargo, dispensam especificação.
COMITÊ DE ÉTICA E DE CONDUTA - CEC
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO CETC
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO CETC
c) Subordinação: PRESIDÊNCIA
d) Composição e Mandato (Art. 13 do Código de Ética e de Conduta):
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3. Gerente de Previdência;
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O Comitê de Ética e de Conduta da Instituição será composto de 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com prazo de
mandato de 2 (dois) anos, admitida apenas uma recondução.
O Comitê designará, por escrutínio secreto, dentre os membros efetivos, aquele que exercerá sua Coordenação e o respectivo substituto.
Na composição do Comitê serão observadas as seguintes regras:
I - 02 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes serão indicados pelo Conselho Deliberativo;
II - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes serão indicados pela Diretoria Executiva, sendo que, pelo menos, um deles e seu
suplente deverão ser escolhidos dentre os empregados ativos da Instituição, sem Cargo Gerencial.
e) Principais Funções do Órgão: O Comitê de Ética e de Conduta tem por finalidade essencial orientar e promover o cumprimento e dar
execução ao Código de Ética e de Conduta, mantendo-o periodicamente atualizado, bem como esclarecer consultas, instaurar processo
disciplinar e propor sanções às infrações às disposições do Código.
f) Atribuições Básicas:
1. orientar e aconselhar sobre conduta e ética os integrantes do Quadro Funcional e os Contratados, respondendo às consultas em tese
e expedindo circular interna com ementa da resposta à consulta;
2. propor atualização das normas do presente Código ou seus anexos;
3. apurar infração a este Código ou aos regulamentos a ele aplicáveis e propor à autoridade competente o enquadramento nas sanções
cabíveis;
4. instaurar processo disciplinar, de ofício ou mediante representação de interessado, apresentada por escrito e assinada, entregue ao
Coordenador do Comitê;
5. elaborar seu Regimento Interno e eventuais alterações a esta norma, que serão submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo.
g) Autonomia:
1. os membros efetivos e suplentes do Comitê são incensuráveis por suas opiniões, palavras, votos e decisões proferidas no exercício
de suas funções.
2. sempre que tenha conhecimento de comportamento que possa caracterizar transgressão de norma deste Código, do Regimento
Interno do Comitê ou dos regulamentos pertinentes, o membro do Comitê:
I - deve chamar a atenção do responsável para o dispositivo em tese violado, e adverti-lo de sua sujeição a processo disciplinar,
quando for o caso;
II - comunicar o fato aos demais membros do Comitê logo na primeira reunião, cabendo-lhes deliberar sobre a instauração de
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COMITÊ FINANCEIRO - CFIN
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO CFIN
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO CFIN
c) Subordinação: DIRETORIA FINANCEIRA
d) Composição:
1. Assessor de Planejamento e Orçamento;
2. Gerente de Contabilidade;
3. Gerente Financeiro;
4. Gerente de Patrimônio.
e) Atribuições Básicas:
1. traçar diretrizes básicas para a elaboração do Orçamento-Programa anual da Instituição;
2. analisar e aprovar as premissas orçamentárias necessárias para a elaboração do Orçamento anual da Instituição e, após, submetêlas à aprovação da Diretoria Executiva;
3. coordenar a elaboração e execução do Orçamento-Programa da Instituição;
4. analisar os Relatórios do Acompanhamento Orçamentário, registrando os desvios ocorridos e sugerindo as alterações necessárias;
5. sugerir a reprojeção orçamentária quando o Orçamento-Programa apresentar significativa distorção, no seu todo, entre os valores
orçados e os realizados;
6. analisar os investimentos não convencionais, isto é, aqueles que não são pertinentes ao Comitê de Investimento;
7. avaliar as propostas apresentadas para investimento no mercado imobiliário e sobre investimentos em parcerias emitindo parecer
técnico sobre as mesmas;
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processo disciplinar, independentemente de a matéria constar da ordem do dia da reunião.
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8. estabelecer a política das locações da Instituição;

10. avaliar a rentabilidade dos imóveis conciliando-os com a exigência atuarial mínima para os investimentos e a do plano de custeio
da Instituição;
11. opinar sobre assuntos da competência originária de outros Comitês que, direta ou indiretamente, envolvam matérias a que aludem
as alíneas anteriores e outros assuntos que, por sua natureza peculiar, lhe sejam submetidos pela Diretoria Executiva.
f) Autonomia:
1. requisitar documentos, informações, pareceres e apoio logístico de qualquer órgão administrativo ou técnico da Instituição.
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - CINV
a) Cargo Responsável: DIRETOR FINANCEIRO
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO CINV
c) Subordinação: DIRETORIA EXECUTIVA
d) Composição e Mandato:
1. Diretor Presidente;
2. Diretor Financeiro;
3. Gerente Financeiro;
4. Analista Financeiro;
5. Técnicos convidados do Patrocinador Banrisul e / ou da própria Instituição.
e) Atribuições Básicas:
1. Propor política de alocação, limites de crédito e de aplicações de recursos;
2. Analisar e deliberar sobre alternativas de investimentos para a Instituição;
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9. analisar, avaliar e dar parecer técnico sobre os projetos de construção e projetos em andamento propostos para investimentos;
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4. Avaliar os resultados dos investimentos realizados frente aos objetivos de retorno definidos na Política de Investimentos;
5 Monitorar e propor ajustes nos diversos segmentos da Carteira de Investimentos, visando ao atingimento das metas, ao
enquadramento legal e à adequação à Política de Investimentos;
6. Prestar suporte técnico à Diretoria Executiva no processo de tomada de decisão relativamente às questões financeiras;
7. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela Diretoria Executiva.
f) Autonomia: A alçada do Comitê de Investimentos está restrita aos limites de aplicação definidos e aprovados na Política de
Investimentos da Instituição.
COMITÊ DE PREVIDÊNCIA - CPREV
a) Cargo Responsável: COORDENADOR DO CPREV
b) Substituto: VICE-COORDENADOR DO CPREV
c) Subordinação: DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA
d) Composição:
1. Assessor Jurídico;
2. Assessor de Planejamento e Orçamento;
3. Gerente de Contabilidade;
4. Gerente de Previdência.
e) Atribuições Básicas:
1. opinar sobre os aspectos legais, técnicos e operacionais dos assuntos pertinentes à sua área que lhe forem submetidos pela Diretoria
Executiva, oferecendo suas conclusões à deliberação daquele Colegiado;
2. interpretar e sugerir a aplicação da legislação pertinente às entidades de previdência complementar, bem como, no que couber, aos
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3. Analisar e deliberar sobre o direcionamento das sobras de caixa;
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benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

4. propor à Diretoria Executiva alterações dos planos de benefícios, quando necessárias;
5. opinar sobre os estudos técnicos atuariais relativos aos planos de benefícios;
6. opinar, quando solicitado, sobre concessão, composição, manutenção de benefícios;
7. sugerir a participação de membros do CPREV ou de qualquer empregado da Instituição, em cursos, congressos, seminários ou outros
eventos que envolvam assuntos de competência do Comitê, de acordo com o programa de treinamento anual aprovado pela Diretoria
Executiva.
8. opinar sobre assuntos da competência originária de outros Comitês que, direta ou indiretamente, envolvam matérias a que aludem
as alíneas anteriores e outros assuntos que, por sua natureza peculiar, lhe sejam submetidos pela Diretoria Executiva.
f) Autonomia:
1. convidar e / ou convocar pessoas estranhas que tenham conhecimento dos assuntos que lhe forem cometidos pelo Colegiado.
2. requisitar documentos, informações, pareceres e apoio logístico de qualquer órgão administrativo ou técnico da Instituição.

ATRIBUIÇÕES E AUTONOMIAS GENÉRICAS
[VOLTAR]

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS DOS GERENTES E ASSESSORES
1. manter-se permanentemente atualizado com as normas legais, fiscais e regimentais que envolvam ou reflitam nas atividades da
Instituição;
2. comunicar formalmente ao Diretor responsável, ocorrências ou fatores que sejam considerados inadequados para o bom desempenho
das atividades, oferecendo sugestões para ampliar a racionalidade e segurança dos serviços executados.
AUTONOMIA GENÉRICA DOS GERENTES E ASSESSORES

file:///U:/user/Geral/Grh/MOR/022014.htm

28/09/2021

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/8ZTD2-ALRDB-PS4AS-VLCM7

3. sugerir rotinas para operacionalização e controle dos planos de benefícios;
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1. advertir verbalmente;
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2. requerer punição à Gerência de Recursos Humanos;
3. alterar a jornada de trabalho do empregado;
4. vistar atestados médicos;
5. solicitar numerário (Pedido à Tesouraria);
6. aprovar os fluxos de caixa diário e mensal;
7. emitir e receber correspondências internas e externas;
8. autorizar acordo para a realização de horas extras;
9. autorizar acordo para a compensação de horas trabalhadas;
10. autorizar tabela de férias;
11. assinar trabalhos, pareceres, relatórios e atas;
12. autorizar pedido de material;
13. autorizar ordem de serviço de manutenção;
14. autorizar solicitação de cópias xerográficas;
15. autorizar despesas com locomoção e alimentação conforme alçada.

AUTORIZAÇÃO
[VOLTAR]

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 28/09/2021 14:11:33 -03:00

DOCUMENTO
1. Autorizado conforme documento datado de 21-02-2014, disponível no diretório: u:/user/grh/controle/mor2013.pdf.
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horário de Brasília):
Sérgio Luiz Scarpato (CPF 209.764.960-20) em 27/08/2021 13:57 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

sergio.scarpato@fbss.org.br

Email verificado

vVz7vqZYNntiL1jR3N/JVkf6t0FFvLqKyXiuRdCN15I=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/G7LCJ-WW6YZ-CZBNA-239AB
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

DECLARAÇÃO

A Fundação Banrisul de Seguridade Social, Entidade Fechada de Previdência Complementar,
estabelecida na rua Siqueira Campos, nº 736, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 92.811.959.0001-25, por reconhecer a importância de seus
Participantes e zelar por um relacionamento pautado na ética, no respeito e na transparência,
declara que disponibiliza o e-mail denuncia@fbss.org.br .

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 06/10/2021 14:02:48 -03:00

___________________________
Jorge Luiz Ferri Berzagui
Diretor-Presidente
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 06/10/2021 13:39:46 -03:00

___________________________
Rossana Friderichs Luzzi
Diretora de Previdência
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Esse documento foi assinado por Rossana Friderichs Luzzi e Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/WMFZH-BS3Z4XB3GK-8JMS6

Item n.º: 6.8 - VIII e

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: WMFZH-BS3Z4-XB3GK-8JMS6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 06/10/2021 13:39 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

179.219.82.238

Lat: -30,036631

Long: -51,220578

Precisão: 13 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

NwLd0j0ABF6w4XfT/EOvRFje69ZlxbDhXEDz/WnRj9w=

SHA-256

Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 06/10/2021 14:02 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

OrQpWiT3yvAFM5k2J4u01izVSe+em1qVsWTTtcCYq+g=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/WMFZH-BS3Z4-XB3GK-8JMS6
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

DECLARAÇÃO

A Fundação Banrisul de Seguridade Social, Entidade Fechada de Previdência Complementar,
estabelecida na rua Siqueira Campos, nº 736, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 92.811.959.0001-25, declara que possui Consultoria Externa nas
áreas de Atuária, Auditoria e Jurídica.

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 06/10/2021 14:02:00 -03:00

___________________________
Jorge Luiz Ferri Berzagui
Diretor-Presidente
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 06/10/2021 13:39:29 -03:00

___________________________
Rossana Friderichs Luzzi
Diretora de Previdência
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Esse documento foi assinado por Rossana Friderichs Luzzi e Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/JVDJT-66QEQK2ZWW-FH5LR

Item n.º: 6.8 - VIII f

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: JVDJT-66QEQ-K2ZWW-FH5LR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 06/10/2021 13:39 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

179.219.82.238

Lat: -30,036620

Long: -51,220565

Precisão: 13 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

T9+f/dMw2rjAAi2EBvWsDtFRIcdPZ22p4UlGy5vMcoE=

SHA-256

Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 06/10/2021 14:02 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

IczGQbotEIWm2skRxAa2Tv5jfagSjcaz1dviSfbfJTg=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/JVDJT-66QEQ-K2ZWW-FH5LR
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

