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DIARIO OFICIALQuarta-feirft, 20 Janeiro do 1005 31

LUCROS ti PERDAS

]U a B I T o 0 B e D 1 T o

Estoqu« (m 39.11.63 .. 
Ovtipnos do Cyercfcio • 
Pr«viiao Dsv. Duvidosoi

239.219.216,90 . 
2.000.616.120,00 

S2.6M.$27,00

Csloqua d« 30.11.61 633.370.710.e0

V&NDAS DO EXERCICiC
DESfESAS

912.376.231,90

1.378.417.2$2,89 3.191.79S 187.70

Vcndos 6 Vlsto
Adminislrolivos • 
Com«rclal( . . . 
Imposlos • Toxo! 
Industriolt • .

.... B7.5S9.»6e.a)

........ 101.493.107.60

.......  174.139.227,90

.......  2(.g(S.319.10

Vendos 6 Proio

338.442.521,10 21.903.429,00-2eversa9 Prey. D«y, DuvtdoiOs

BESULTADO RkOlbAS DIVERSAS

D«prec!of6a M8v. IJtinsnioi ••
Dep(e;1a;6o Velcuiss..................
DiprgciQ«6o Mdq. • Aces$4rlc»
Fundp R«i°rvo L«£al ................
Dlsposl;69 da Ass«mb[l!o

1.092.60680
839.975,70
923.614,80

6.315.697,89
10l.79e.357,<0

6.t27.69l.<0 
23.219.12U0 
1.C99.817.40 ■ 

115.237,40 
1.929.312,00

Juroi Rtctbldot • ••••■ 
Cesconlas Rscfbidai • • 
Bor>l(lco;cg> Rctebldot • 
Comissoes Recebidoj , 
R«nd>m9,*,tat Divgiios •

• I
113.219.152,04 ) 37.!11.9:8-i'0

2.781.181.S3S,!«2.761.181.635,30

I
Topijoro, 20 d«iembro 1961.

SRvla UahinI 
C«(9Sl8 Uphill!
CoRillie Ughlnl 

DIrilorla Ge'ol 
DemlngM L Ughlnl 

Dir. Industrial 
Antlnlo Ughlnt - 

Dir. Polriinoniol

I'MIlVKaDf RfdMIta Ctv/oA 
HSSOMJUlUOICAlDElOMO KG
lOlHAH* <1
OMUWENTO HCIitRAOO K9\A 
Ei^VENIIA. ^

Mfldrila Ugbint 
Anjtia Ughlnl 

Oirelorlo Comerdot

Alflla UsMnl 
Dir. Jurfdico

Ti«nquil« Boris 
Tic. ContobiUdode “ FUfl. CRCRGS. n.* 2003^

, IHtCCRA) If DO

PARECER DO CONSELHO laSCAL
Topfjara. 29 deifmbro 1931. 
Dr. Baste
Motio Dot Pont 
Dr MIgud Tobbol

« Oi obotxo otslnodos. membros cfallvos do Consclho Fiscal da UGHIN1 S/A.
. Indiistfla e Comlrcla. lend© axontlnodo o Reloldrio da Dirolorio, Bolonso. • 

Centos, Livros t dtmais documentos relotivos eo (xardclo comacclol tnetitodo 
cm 30 de novembre da 1961, anconlrorom ludo no niois parFeila erdam a raod' 
lerldsda, palo qua recomendom o sue oprovo;oo pelos senhcras ocionistos. p _ 613 _ 20 - Ci| 108.000,00

VARNIBR S.A. COMERCIAL 
DE TECIDOS

lo fubsllluto cstaIiil4rlo dlsla, 
no oxerclclo da PrasldEncIa eii 
por proem ador com podaraa 
aipaclals.

Art. 12.» — A FundacSo n?o 
diitrlbuLri lucios, boiilllca^des 
ou qiialsqutir outras vuifagens 
a 2(us InsiKuidoras. nsanlane- 
dorfiJ, dlrigentes, ccnselhelros. 
s6cics banein6rlto5, honorlilcs 
0 cooparadores, ou assoelados, 
sob nanhuma forma ou prelax-

Ait, 22*.— Parigrate Oiilco 
— Os associados uio raspon- 
darlo palas obriragoaa da Fun- 
drcRo.

Alt. 29.® — A Assambllls 
Ueral instalsi-sa-S 
ra convocacSn, com a ptasaoga 
da awtladoj qua representam, 
no minima, urn qulnlo (1/5) 

do's volos, Instalando-se am se- 
g'unda a Olllirsa convoca{5o com 
qi’slqusr numaro, salvo nos ca- 
tos pravistos no act. 33, parA- 
grafo 1.®.

Art. 35,® — Caberi, prlvall- 
vaniaiita, h AssambUla-Oaral 
taunida am caiitar axttaordU 
ndrlo:

a) — allaiai oti raformar os 
Esialutos, com a aprovacSo da 
autorldada compeianta:

b) — re'clver sObre a fusSo, 
in:oipoca(S9, exlinfjo a llqui- 
dacEo Inclusive davidindo sO- 
bra a dastlnacSo das sobras pa- 
trimordals verilicadas tpds a 
ravecslo davida ao Instltutdor 
nomear e desHlulr llquidantes. 
bam coino o ConsaUio Fiscal 
qua daveiA'funclonar duranta 
-3 pnlodo da liqvidacEo a Jul 
gar-lhes as conlas. ludo sub-

da auto-

dor btnancfo.t aasislanciab pre< 
vSsla no aitigo tarcairo, pai4> 
grafo tfreeirr.

ParAgrafe- Prlmalro — Par* 
tralar dai r.iaUciai centidas nas 
allna;: • r d. c »' fxrepclo.
nalmenta, 
sd la InstalarA am primelra a 
sagunda coiivocacSc com a pra* 
sanga mlr.-ma da dels tlrtos 
(2/3) dos asrocUdos volantar, 
Inslalando-sa, lodavla, com 
qiialquac nOmaro am laicalra e 
ultima convoca(3o.

Art. 12.® — A Dlielofla,, dr- 
gSo exccutl-ro da Funda;8o. 
compor>se-A da quatto mem* 
brot afallvos:

Sul, iaslltuldi palo Banco do 
Estedo do Rio Grands do Sul, 
S.A., passoa jurldl 
to privado In'.erno, de fins nSo
accnSmlcer. t*r5, comn objetl-
v« pclnclpal, eomplamentar- 
mania aos sacvlcos socials, as- 
sislenciais e pcevidanclala e- 
xistantas, pi 
gados do lo 
cla educaclonal, babllaclonel. 
mldica, odontoldglca, facmaclu- 
lica. hospilalar, subslsllncla 
am gacal, amprlstlnws da e> 
marglncla e utilltdrlos, piAtl* 
cas dasportivas, racreallvas e 
culturais, assasrocameiito Jutl- 
dico, excalo sdbee drrello do 
trabalho a panai. e ouUoa be- 
nellcloa, com© aacvl;o social, 
seguros, pecullos, auxtiios dl- 
versos, eta., « acessdrlo de as- 
tend6-Io aos Tasyeedvos dapan- 
dentes, como, ainda, da atander 
a oulrcs campos assUtenciali a 
flUntrdpicos, am obadllncla i 
leglslacSo vlgente. sob a auto- 
rlza;3o a llscaII:a;So da aulo- 
rldada piibltea a em conforml- 
dade com as normas tra{adM 
nos Estatutos a. por via dis 
(as, nos Regulamentos. Instru- 
(das e Pianos de AgAo, vlsan- 
do so pcograsso, haimonla f 
bem-aslar coletivos.

Faiigrafo Segundo do Aid- 
go 2.® — Os Estalulos sario ra- 
formiveU poi delibeiafSo da 
malorla absoluta de votes dos 
membros da FundacSo, dasde 
qua a altaiacSo iiAo contrava- 
nba aos fins da antidada a sa 
recomanda para prasarvaoio da 
seu objedvo a conservaclo da 
bans, podando ImporUr. inclu
sive. na modllicacio da sua es- 
liutura admtnistrativa, quanto i 
composicSo dos 6ig3os a dU- 
'4ilbul;ao das lun;3es dallbe- 
'ladvas. axecudvas a fiscals, 
devando a alleiaflo vlgorar a- 
pds homologada pala autoiiJa- 
de compafante, nos tlrmcs da

ca de direi-
AVISO

' ConiUDkaiues qua se aahini a 
dliposlcSo dos aenhoraa aclcnli- 
las. pars sarani examiiiadot, am 
nosta seda social, n Rua Fiiito 
Btndtira, 334. em Fdrlo Alegre, 
os documautos a qua ca rafara o 
aitigo 89. do UecietD-Lal 2321. da 
PI da tetembro de 1910.

POrlo Alegre, 19 de Janeiro de

pitl„ct-
Afienibllla Geral

I'slar ads em|ire- 
sdtuldor aisisldn-

to.
Art, 13.® — A Fundfi;So ax- 

tlngulr-sa-i, no caso da evi- 
dente nocividada, imposslblil- 
dada da mantar-se, ou ainda 
por Idrga da lei ou dacis$o Ju
dicial transilada am Jiilgado. 
hlpdtasa am qua laspeitarl o 
direito da raversao ao InsIKiii- 
dor do valor das dolacoas pot 
lie fellas, cabando 6 Assam- 
bldia Geral dos eisociados de- 
llberar sObie o dastlno a lar 
dado aos denials eleiuantca pa- 
trlmonlali.

iOM
FeinsBilo Angelo Taniler 

Direter

P — — 20 — 21 _ 22 _
Crj :o.«50"i Dlretoi President* 

DIralor Exacutivo 
Dlialor-Secrelirlij 
Dlrelo.'-Tasouralro^TARMBR S.A. COIIERCUL 

i>E TECIDOS
Alt. 13.® — Parigrafo 4.® —» 

Os Dlialoias iiEo sario peisoal* 
manta tesponsAvals palas ebri-* 
gaguas qua contraircm am no- 
me da FundegSo. a em virtu* 
da de ato ragulai de gaslio* 
RespondecAo, porlm, civil, pc* 
iiSl a solIdSriamante pelos pra* 
iulios qua aausarem qiiaiido 
procadereri! com vlolagEo da 
lei ou dos Bilstiitos a, bam as* 
slm. subsidlAiiamanta da let ou 
-ie seui antecesso.'-as sOtre o 
qtiais sa lanliam omitido pe* 
ranta a Assembilia Oeral.

Arl. 48 — Ao Direler-Pre* 
stdenle, ou sau subslltuto, com- 
patIrA. aspaclalmenta:

b) — rapresenlar e f^lnda• 
;iu allviv passlva, judicial • 
axtrajudlclalmarle. 
constlUilr am noma dels man* 
dalErlos oil ptocuradoras. aspe* 
clllcados no Inslrumenlo cs a* 
los e operagoes qua pod.aiSo 
prallcar.

COXVOCAOAO

Asseuibllla Gcral Ocdlsirla Art, 14.® — O patrlmdnlo da 
FundagAo aacA foimado pelos 
sagulntas bens:

a) — a dotagSo 'do Bacco do 
Estado do nto Grande do SuL 
SA., ji realiinda, no valor da 
Ci$ 2O.0CO.D5O (vinte mllhdas 
de cruzeiros) por via do ato 
Inslitucional, a aiilrss dolagSes 
qua venha dllo Banco a faeet;

b> — as doagOes, legado.*, au- 
xlUos, subvangoes. conlribul- 
goas e oulras aquisigoas pio- 
porclonadas por qualsquer pss- 

pOblicas ou ptl-

Convldenroi os senhoies aclo- 
nlitai a la teunlram <in Aeiam- 
blela Gaial Ordlniila, am noisa 
ie<la iGilal, A Rua Pluto Dandet- 
Ti, 334, Ie 13 horae, no dia 39 
de isnslro de 1333. a flm de da- 
IJbrrav tObra a cegulnta 

ORDEM DO DIA: 
a) da teilura, dlseusilo a vota- 

cAo do RelEtdrIo da OlretotJa, de- 
ir.ontUatlvo da conia "Lucros a 
Perdaa” a psrecer do Conselbo 
FItcal. relatives ao exerclclo. ra
cial enderacado eni 30 da leteni- 
bro de It34;

bl Da elalgSo do Coneelho FIs- 
GiJ 4 fixagio da lua 
slo.

a ■
5=^

metindo A ap’.eclaglo 
ridada compatente;

rs»
rrrtet — dallberar sObte a elle- 

nagip do palrimOnio com a a- 
provagao da autortdade com- 
paiante;

d) — resolver s6bre o exei- 
clclo ;da allvidada economics, 
em proveito unlto e exclusive 
dos fins da FgindagSo, com a- 
provagao da aulotlded 
pelente;

-■*

■ .‘hi

toes Jucldicas 
vajfas e nalmals;

c) — as tendas de quaisquer 
bens e serviges adinitidas psia 
autorldade comyelenle;

d) — 0 saldo posilivo antra 
a tecelta a daspasa anuali

a) — as contilbuIgSes 
seus asiociados que o assani- 
bllia gc.'Ql raiolTS astataUcar, 
ouvida a autorfdede compatan-

e com.
podandocaiiuinera-

^^tl3 Alagta. 19 da Jineirji^

Fernando Angato VarnDr* I 
DIralor •

«7d — 29 ~ 21 — Az .
Cr3 lOrtOcf.OO

ESXBATO DOS ESTA^I^OS 
DA FUNDAGAO BANRISUL

proper mo-aldrla, no 
cajo da InsolvEnola da Fun- 
dsgAo:

a)

de f) cesssr o eslsdo de 11- 
quIdagAo medianta 
da FundagSo am sua exlslln- 
cla normal;

g) — conceder a cancalar t|. 
lulos de sdcloi beupmfritos, ho- 
norailoi a cboparadore;;

b) — decldlr quanlo As con- 
IribulgoM dos assoclados efell- 
VOS a nspiraDlas. com a apro- 
vagAo da autoildada competan-

reposlglo

Pi Fniidagio Banrisul
te.

lel. Art. Id.® — O patilmOnlo sa
ri InalienAvel, p6sto.. exclusl- 
vainente, a sarvir as etlvldades, 
malos a (Ins da Fundagao,

Alt. 16.® — As randas aufe- 
ridas setio aplicadas, Inlegral- 
mente, no pals para oc rcipec- 
Uvos lios.

Paulo Ellnauger, 
Dlretor-Prcsldente

(A fitnia asUv* taconhed'da 
na forma da lel), '

Art, 5.® — A duragAo da Fuii- 
dagSo seti por tempo iadeter- 
mlnado.

Art. 9.® — A fundagao seri 
rapresentada alira, passive Ju
dicial a exlrajudieialmante, 
por tau Dlt;lor-Fresldeala, pe-

Art I.* _ A FimdagSo Ban
risul dos FunclonArlos do Ban- 
go do Estado, do Rio Qrande do

U;
P ^ 491 ^ 20 Ct5 39.160,00? ’1) — dIspOt sObie * axtensSc

•V“

■ iff :
I - ..

I ( . i
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: tl■ i • V
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SERvigo oe registros de porto alegre

Av, Bo«oes t|e Medeiros. 308 • T andar - C£P 90020-020 - Ceniro • Porto Aleflro • RS - Fope/Fax; (51) 32it366e' , ; 
, ww.titufosedocumetilos.com.br• (itulosedoeumenios®titulose<J6cumentos.com.bf: •

Olicial: Bel. PSrsio Brinckmann Filho /

CERTIDAO
Catifico que o presente Jocuinento, coni 52 foiha(s) nuinerada(s), 

regisjtado'Po Livro A n°6 de Registro-Cjyil das Pessoas 
J©}M^269 V, sob 0 n® de ordem 3371, em'04 de fevereiro 
ertifico mais, que j^st^rmente a esse regis^rq^ foram 

s atas e alteracoe^^^amtarfas da referlda fundag§q. 0 
Junh

arquivado e 
Jun'dicas, as 
de 1965.^
averb
e verd&de e dou^^TPorto/Hf? 1/

Andr^ lVis Kuser-I iul

fttAyci^^'^'-VESDIAS 
Escievenie Aulonzado

Emolumentos:
Cetidao PJ (77 pdginas); 746,90 (t)^4y,0'1^2U(JD00^87■3^'»^^ 
8u«a: R$ 9,20 (0449.02.1500001.09527 = R^or 
Prccessamento eletronico; R$ 5.30 (0449.01.1900001,66477 = R$ 
l,40)Registro; R$ 761,40 
isr.; R$ 38.07
Total; R$ 606,07___________________________________

Aco'isjlta estitradisponiVelern ate 24>
* ® Tiitwirjl de .'usU^a do RS
^ hUp;//go.tji'i.}U5.br/selodig(tat/€ORSulta 

C la/e de ouleiEcidsde pai a consuEa 
09665154 0000^43 54
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im



-

V

I ■

gRgpClBLICA FED^RATIVA DO BRASIL FOi:,HA N® 032 yLIVRO N°
DE ATAS NOTARIAISy-'.'

ri:^ ‘

TRASXJiDO i ■

ESTADO DO RIO ORANDH DO SUL
PODERJUDICIARIO 

5« TABEIIONATO DE NOTAS
t''•.

■V
• ■

NUMERO DE ORDEM: OilNUMERO GERAL: 002408 j/ ", :
Ficha n° J173250. ATA NOTARIAL. Aos vinte e dois

; ■

(22) dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte 

e urn (2.021), perante mim, CHRISTIAN MANICA, 

Tabeliao Substitute do 5® Tabelionato de Notas da

cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio 

Grande do Sul, a pedido de MARCUS VINICIUS 

TECHEMAYER, brasileiro, filho de Odir Techemayer e 

de Risolda Mafalda Techemayer, advogado, portador da 

carteira de identidade RG n° 8003846568, inscrito no 
CPF/MF sob n° 400.445.050-00, casado, residente e 

domiciliado na Rua Ramiro Barcelos, n° 488, 
apartamento 302, bairro Floresta, nesta Capital, com 

enderego eletronico marcus.techemayer^fbss.org.br,- 
firmando (assinando) por escrito a pre^fente 

escritura publica, ficou constatado o seguinte f-ato: 
Corapareceu o solicitante a este 5° Tabelionato de 
Notas no dia 22 de junho de 2021, 15:00 horas, e
me pediu que acessasse a pagina da internet 
"https://www.fbss.org.br/v2021/" , 

verificar que se tratava do site da Fundagao 

Banrisul de Seguridade Social (Imagem 1 - Vide QR 

Code). Na seguencia, no menu superior, clique! em 

"Institucional", depois em "Governanga", e em 

seguida em "Estatuto Sooial" (Imagens 2 e 3 ~ Vide 

QR Code) . Ao clicar em Estatuto Social, foi possivel 
verificar a presenga de um arquivo em pdf de 36 

paginas nomeado "ESTATUTO 2019.cdr", cujo a Integra 

esta representada nesta ata nas imagens (Imagens 4 a 

39 - Vide QR Code). Posteriormente, o solicitante me

s‘

■■■

.?

sipv*. . .V.

1^1' (si^e)-

p^rd^onde

Mlii
ram^rn

pediu que verificasse o conteudo da pagina tres (3) 
do referido arquivo em pdf, cujo a Integra foi esta

"APROVACAO Diariocopiada para esta ata, a seguir:

Oficial da Uniao Publicado em: 26/08/2019 \ Edigao: 

164 I Sepao 1 | Paginal 46 SUPERINTEND^NCIA NACIONAL

•.

miJ

SERVigO NOTARIAL MANICA
Fofie^Fax.(0__61)2121-5200

Rua Siqueira Campos, 1185- 1189 - Porto Ategra -KS 
nww labelionaiomarOia com br

https://www.fbss.org.br/v2021/
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previdSncia DIRETORIA

iiil
COMPLEMENTAR DEDE r*

LICENCIAMENTO PORTARIA N° 714, DE 8 DE AGOSTO DE

2019 O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso 

das atribuigdes que Ihe confers o art. 33, inciso I, 

da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, e 
art. 22, inciso I, alinea "a", do Anexo I do Decreto 

n° 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando 
as manifestaQoes tecnicas exaradas no Processo n° 

44011.001936/2019-12, resolve: Art. 1° Aprovar as 

alteraqoes propostas para o estatuto da endade 
Fundaqao Banrisul de Seguridade Social, nos termos 

do supracitado processo. Art. 2° Esta Portaria entre 

em vigor na data de sua publicagao. CARLOS MARNE

Vide QR Code) . As imagens 

presentes nesta ata podem ser acessadas na Integra 
atraves

V1

.1';

'Wis i

iMk■»'

I

X.f\
Hi;

■)

\
VDIAS ALVES" (Imagem 6 /;

enderego
https://drive.google.com/drive/folders/lQ5848P6FcuMJ 

2_o-Wvfb3HJckUeaDJpF?usp=sharing e, ou, lendo o QR 

Code gerado especificamente para este fim, a seguir 

impresso.

do:

n.*

\nn;
i

■•V. i\,;.

Finalmente, o solicitante declarou que foi 

devidamente alertado, por mim Tabeliao, sobre as. 
consequencias da responsabilidade civil e penal da 
outorga deste ato notarial, pela capacidade civil 
para o ato, por todos os documentos de identificagao 
apresentados e todas as declaragoes prestadas. (A 

grafia das palavras nos textos copiados para esta 
Ata Notarial e identica a neles constantes, 
inclusive com os erros eventuais cometidos pelos 

autores dos referidos textos). E, para que produza

l:

SUSP

https://drive.google.com/drive/folders/lQ5848P6FcuMJ
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APROVACAO
Diario Oficial da Uniao

Publicado em: 26/08/2019 | Edi^ao: 164 | Se^ao 1 | Pagina: 46

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA N9 714, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuigoes 
que Ihe confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001, e 
art. 22, inciso I, almea "a", do Anexo I do Decreto nS 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e 
considerando as manifestagoes tecnicas exaradas no Processo n^ 44011.001936/2019-12, 
resolve:

Art. 15 Aprovar as alteragoes propostas para o estatuto da entidade 
Fundagao Banrisul de Seguridade Social, nos termos do supracitado processo.

Art. 25 Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicagao.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
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CAPITULO I
DA FUNDA^AO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Art. 1° - A Fundagao Banrisul de Seguridade Social, com sede e foro na cidade de Porto Alegre, 
capital do Estado do Rio Grande do Sul, doravante designada simplesmente FUNDAIJAO, criada 
pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., em data de29 de Janeiro de 1963, quando levava a 
denominapao de Fundapao Banrisul dos Funcionarios do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e 
uma entidade fechada de previdencia complementar, sem fins lucrativos, regida pelo disposto no 
art. 202 da Constituipao Federal e na legislapao e normas aplicaveis, tendo o objetivo de instituir 
pianos de beneficios de natureza previdenciaria aos seus participantes e respectivos beneficiarios, 
mediante contribuipoes especificas, estabelecidas nos Regulamentos dos respectivos Pianos.

Paragrafo Primeiro - Os patrimonios dos Pianos de Beneficios administrados pela FUNDAIJAO sao 
autonomos, segregados entre si, livres e desvinculados de qualquer outro orgao ou pessoa 
juridica.

Paragrafo Segundo - As obrigapoes assumidas pela FUNDAIJAO nao sao imputaveis, isolada ou 
solidariamente, aos seus participantes e assistidos.

Art. 2° - A FUNDAfAO reger-se-a pelo presente Estatuto, bem como pelos Regulamentos de seus 
Pianos de Benefi'cios, instrupoes e demais atos que forem aprovados pelos orgaos estatutarios 
competentes.

Paragrafo Unico - Os atos normativos da FUNDAIJAO que regulamentem materias estatutarias 
deverao ser previamente aprovados por seu Conselho Deliberativo.

Art. 3°-A natureza da FUNDAfAO nao podera ser alterada, nem suprimido seu objetivo primordial.

Art. 4° - O prazo de durapao da FUNDAfAO e indeterminado.

Paragrafo Unico - A FUNDAIJAO nao podera solicitar recuperapao judicial e nao esta sujeita a 
falencia, mas, tao somente ao regime de liquidapao extrajudicial, observado o disposto na 
legislapao e normas aplicaveis.

CAPITULO II
DOS MEM BROS DA FUNDA^AO

Art. 5° - Poderao ser membros da FUNDAIJAO, mediante vinculo a Plano de Benefi'cios por ela 
administrado:

I- Patrocinadores;
II- lnstituidores;
III - Destinatarios, que abrangem:
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a) Participantes;
b) Assistidos.

Paragrafo Primeiro - Consideram-se patrocinadores o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, a 
propria FUNDA(;A0, a Caixa de Assistencia dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul, o Banrisul Cartoes S.A., o Badesul Desenvolvimento S.A. - Agenda de Fomento/RS, bem como, 
nas condifoes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, para cada caso, as empresas que vierem a 
firmarConveniodeAdesao, observadoodisposto na legislapaoenormasaplicaveis.

Paragrafo Segundo - Considera-se Instituidor a pessoa juridica de carater profissional, classista ou 
setorial, que oferecer piano de benefi'cios previdenciarios aos seus associados, mediante a 
celebrapao de Conveniode Adesao, observadoodisposto na legislapaoe normasaplicaveis.

Paragrafo Terceiro - Consideram-se participantes os empregados e administradores de 
patrocinador e os associados ou membros de Instituidor que se inscreverem nos Pianos de 
Benefi'cios oferecidos pela FUNDACAO, na forma estabelecida nos respectivos Regulamentos.

Paragrafo Quarto - Consideram-se assistidos o participante ou seu beneficiario em gozo de 
beneffcio de prestapao continuada concedido por Plano de Beneffcios administrado pela 
FUNDAgAO.

Paragrafo Quinto - Serao considerados beneficiarios as pessoas ffsicas definidas como 
dependentes do Participante e que sejam inscritas em Plano de Benefi'cios administrado pela 
FUNDAgAO, observado o disposto no respectivo Regulamento.

Art. 6°-Sera tambem considerado participante aquele cujo vinculo com o respectivo Patrocinador 
ou Instituidor tenha sido suspenso ou rescindido e opte pela manutenpao de sua inscripao no Plano 
de Beneffcios, observado o disposto no respectivo Regulamento.

CAPITULO III
DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Art. 7° - Aos participantes e assistidos e assegurado, na forma deste Estatuto, o direito de:

I - eleger, em votapao direta e secreta, seus representantes para os orgaos estatutarios da 
FUNDAgAO, conforme os criterios de composipao de cada orgao previsto neste Estatuto;

II - candidatar-se para os orgaos estatutarios da FUNDAgAO, observado o disposto no Capitulo VI;

III - votar em consultas que Ihe sejam submetidas pela FUNDAgAO;

IV - requerer, observado o disposto no Capitulo VIII deste Estatuto, a instaurapao de
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processo administrativo disciplinar contra membro dos orgaos estatutarios, para apurapao de 
irregularidade, desde que o requerimento seja subscrito por nao menos do que 5% (cinco por 
cento) do total de participantes e assistidos dos Pianos de Beneficios administrados pela 
FUNDAgAO;

V - apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de alterapao deste Estatuto, desde que a 
proposta seja subscrita por nao menos do que 5% (cinco por cento) do total de participantes e 
assistidos dos Pianos de Beneficios administrados pela FUNDAgAO;

VI - apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de alterapao do Regulamento do Plano de 
Beneficios do qual participem, desde que a proposta seja subscrita por nao menos do que 5% 
(cinco por cento) do total de participantes e assistidos vinculados ao mesmo piano;

VII - acesso as informapoes de carater geral e aos documentos da FUNDAgAO e do Plano de 
Beneficios ao qual se vinculem, desde que nao tenham natureza estrategica, de carater sigiloso ou 
confidencial e nao estejam sujeitos a acesso restrito, conforme disposto em normas internas ou em 
instrumentoscontratuaisda FUNDAgAO, observado odisposto na legislapao e normasaplicaveis;

VIII - ter acesso as informapoes relativas a sua situapao como participante ou assistido de Plano de 
Beneficios administrado pela FUNDAgAO, bem como outras informapoes de seu interesse 
especifico, objeto de requerimento formal, observado o disposto no inciso VII;

IX - candidatar-se para o Conselho Consultivo a vaga destinada para modalidade do seu Plano de 
Beneficios, observado o disposto no Capitulo VII do presente Estatuto;

X-eleger, em votapao direta e secreta, seus representantes para o Conselho Consultivo dos Pianos 
de Beneficios, como previsto neste Estatuto.

Paragrafo Primeiro - Os documentos e informapoes previstos nos incisos VII e VIII do caput serao 
disponibilizados ou encaminhados, conforme o caso, ao interessado nos prazos e condipoes 
previstos na legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Segundo - A FUNDAgAO, mediante decisao do seu Conselho Deliberativo, podera 
oferecer o servipo de ouvidoria aos seus participantes e assistidos, sem prejuizo de todos os canais 
de comunicapao ja disponibilizados, observado o disposto na legislapao e normas aplicaveis.

CAPITULO IV
DA APLICAgAO DO PATRIMONIO DOS PLANOS DE BENEFICIOS DA FUNDAgAO

Art. 8° - A FUNDAgAO aplicara os recursos garantidores das reservas tecnicas, provisoes e fundos 
dos Pianos de Beneficios que administra mediante a observancia dos principios de seguranpa, 
solvencia, liquidez, rentabilidade e transparencia, visando adequapao a natureza de suas 
obrigapoes, observado, ainda, o disposto na legislapao e normas aplicaveis.
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Art. 9°-A politica de investimento para a aplicapao dos recursosgarantidores das reservas tecnicas, 
provisoes e fundos de cada um dos Pianos de Beneficios administrados pela FUNDA^AO, 
estruturada em consonancia com as respectivas premissas atuariais, sera aprovada anualmente 
pelo Conselho Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto e na legislapao e normas 
aplicaveis.

Paragrafo Unico - Os negocios envolvendo bens imoveis pertencentes aos Pianos de Beneficios 
administrados pela FUNDA^AO so poderao ser realizados por proposta da Diretoria Executiva, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo.

CAPITULO V
DO REGIME FINANCEIRO

Art. 10-0 exercicio financeiro da FUNDA^AO coincidira com o ano civil.

Art. 11-A Diretoria Executiva da FUNDA^AO apresentara ao Conselho Deliberativo, ate 30 (trinta) 
de novembro de cada ano, o orpamento para o ano seguinte, e as Politicas de Investimento dos 
respectivos Pianos de Beneficios e de Gestao Administrativa.

Paragrafo Unico - Dentro de 30 (trinta) dias apos a apresentapao, o Conselho Deliberativo 
deliberara sobre o orpamento e as Politicas de Investimento dos respectivos Pianos de Beneficios e 
de Gestao Administrativa.

Art. 12 - Para realizapao de despesas cuja execupao possa exceder a um exercicio, as mesmas serao 
aprovadas, globalmente, consignando-se nos orpamentos seguintes os respectivos saldos 
remanescentes.

Art. 13 - Durante o exercicio financeiro, por proposta da Diretoria Executiva da FUNDAfAO, 
poderao ser autorizados pelo Conselho Deliberativo creditos adicionais, desde que os interesses 
da FUNDAIJAO os exijam e existam recursos disponiveis.

Art. 14-AFUNDAiJAOdevera levantar balancetes mensais dos seus Pianos de Beneficios conforme 
prazos e condipoes previstos na legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Unico - A FUNDAfAO elaborara, tambem, demonstrativo de investimentos e outros 
documentos que sejam determinados pelos orgaos competentes, observados os prazos e 
condifoes previstos na legislapao e normas aplicaveis.

Art. 15 - Ao termino de cada exercicio serao elaboradas as Demonstrapoes Contabeis, Financeiras e 
Atuariais que exprimam com clareza a situapao patrimonial consolidada e por pianos de beneficios, 
bem como a gestao administrativa e as mutapoes ocorridas no exercicio, observado o disposto na 
legislapaoe normasaplicaveis.
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Paragrafo Primeiro - As Demonstrafoes Contabeis, Financeiras e Atuariais, acompanhadas dos 
pareceres e documentos exigidos pelas normas em vigor, serao submetidas a apreciapao do 
Conselho Deliberativo, que devera deliberar sobre as mesmas nos prazos previstos na legislapao 
e normas aplicaveis.

Paragrafo Segundo - A FUNDA(;A0 divulgara, anualmente, aos participantes e assistidos, as 
Demonstrapoes Contabeis, Financeiras e Atuariais, bem como os pareceres e notas explicativas 
conforme prazos, condipoes e meios estabelecidos na legislapao e normas aplicaveis.

CAPITULO VI
DOS ORGAOS ESTATUTARIOS

Se;ao I
Disposi?6es Gerais

Art. 16-Sao6rgaosestatutariosda FUNDA^AO:

I -O Conselho Deliberativo;
II -O Conselho Fiscal; 
lll-ADiretoria Executiva.

Paragrafo Primeiro - O periodo abrangido pelo exercicio do mandato e computado, em relapao aos 
empregados dos patrocinadores, para todos os efeitos de direito, como tempo de servipo efetivo e 
relevante a eles prestado.

Paragrafo Segundo-Sao condipoes essenciais para o exercicio de mandato de membro dos orgaos 
estatutarios referidos neste artigo:

I - ser participante ou assistido de Plano de Beneft'cios administrado pela FUNDA^AO;

II - manter ou ter mantido contrato de trabalho com os Patrocinadores ou vinculapao com os 
instituidores e com a FUNDAIJAO por, no minimo, 10 (dez) anos;

III - estar em gozo de beneft'cio programavel, se assistido de Plano de Beneft'cios administrado pela 
FUNDAgAO;

IV - comprovada experiencia proftssional de, no minimo, 3 (tres) anos no exercicio de atividade 
numa das seguintes areas: ftnanceira, administrativa, contabil, juridica, de ftscalizapao, atuarial ou 
deauditoria;

V-nao ter sofridocondenapao criminal transitadaemjulgado;

VI - nao ter sofrido penalidade administrativa por infrapao da legislapao da seguridade social.
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inclusive da previdencia complementar ou como servidor publico;

VII - nao ter sofrido, nos ultimos 5 (cinco) anos, quaisquer penalidades por infrapao ao Codigo de 
Etica e de Conduta da FUNDACAO;

VIII - em se tratando da Diretoria Executiva, ter formapao de nivel superior;

IX- atender eventuais outros requisitos que sejam exigidos pela legislapao e normas aplicaveis para 
a habilitapao de membros de orgaos estatuarios.

ParagrafoTerceiro-A FUNDAIJAO observara o disposto na legislapao e normas aplicaveis quanto a 
certificapao dos membros de seus orgaos estatutarios e dos seus empregados.

Paragrafo Quarto - No exercicio do mandato, os membros dos orgaos estatutarios da FUNDACAO 
deverao:

I - respeitar e se orientar pelos mais elevados padroes eticos e de governanpa, agindo com 
independencia, boa-fe, probidade e evitando quaisquer conflitos com os interesses da 
FUNDAgAO;

II - observar o disposto na legislapao e normas aplicaveis neste Estatuto, nos Regulamentos dos 
Pianos de Beneficios administrados pela FUNDAgAO e nos demais atos internos;

III - respeitar as decisoes e orientapoes do orgao ao qual sejam vinculados, devendo eventuais 
divergencias ser consignadas em ata das reunioes do colegiado;

IV - observar o disposto no Codigo de Etica e de Conduta da FUNDAgAO, ao qual deverao aderir 
expressamente quando de sua posse.

Paragrafo Quinto - Os membros dos orgaos estatutarios da FUNDAgAO nao poderao fornecer, 
divulgar ou transmitir, sob qualquer forma ou pretexto, informapao ou documentos sobre atos e 
fatos relativos a FUNDAgAO ou seus Pianos de Beneficios, dos quais tenham tornado 
conhecimento em razao de seus cargos, exceto porforpa de lei ou por determinapao judicial ou na 
hipotesedetaisinformapoesoudocumentosjaseremdedominio publico.

Paragrafo Sexto - Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva nao 
serao responsaveis pelas obrigapoes que contrairem em nome da FUNDAgAO, em virtude de ato 
regular de gestao, respondendo, porem, civil e penalmente, pelos prejuizos que, por apao ou 
omissao, causarem a FUNDAgAO e seus Pianos de Benefi'cios.

Paragrafo Setimo - Os Diretores e Conselheiros da FUNDAgAO nao poderao com ela efetuar 
negocios de qualquer natureza, direta ou indiretamente, salvo aqueles acessiveis a generalidade 
dos participantes e assistidos dos Pianos de Benefi'cios da FUNDAgAO, observado o disposto na
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legislagao e normas aplicaveis.

Paragrafo Oitavo - Sao vedadas relapoes comerciais entre a FUNDA^AO e empresas privadas em 
que atue qualquer Diretor ou Conselheiro da FUNDA^AO como diretor, gerente, cotista, acionista 
majoritario, empregado ou procurador, nao se aplicando estas disposipoes aos patrocinadores, aos 
participanteseaosassistidosque, nessa condipao, realizem operapoescom a FUNDA(;A0.

Paragrafo None-Aos membros da Diretoria Executiva e vedado:

I - exercer simultaneamente atividade em Patrocinador ou Instituidor de Plano de Benefi'cios 
administrado pela FUNDA(;A0;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal, mesmo depois do termino do 
seu mandato, enquanto nao tiver suas contas aprovadas;

III - ao longo do exercicio do mandato prestar servipos a instituipoes integrantes do Sistema 
Financeiro.

Paragrafo Decimo - Os membros dos orgaos estatutarios serao investidos em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse lavrado nos respectivos Livros de Atas de Reunioes, 
exercendo validamente os respectivos mandatos ate a posse de seus substitutes.

Art. 17 - Dos trabalhos e deliberapoes de cada urn dos orgaos estatutarios referidos no artigo 16 
deste Estatuto, sera lavrada ata registrando os fatos ocorridos, os assuntos tratados, as 
deliberapoes tomadas, as eventuais dissidencias, protestos, declarapoes de veto e o que mais 
necessariofor, assinada pelos membros presentes.

Paragrafo Primeiro - Das atas de que trata o paragrafo anterior poderao ser extraidos excertos 
firmados pelo representante do respective orgao, para fins de comprovapao de fatos isolados 
peranteterceiros.

Paragrafo Segundo - As reunioes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal poderao, em situapoes 
excepcionais, ser realizadas per telefone ou videoconferencia ou, ainda, per outre meio eletronico, 
desde que seja inequivocamente comprovada a manifestapao de vontade de cada Conselheiro na 
deliberapao dos assuntos constantes da convocapao para a respectiva reuniao.

Se;ao II
Do Conselho Deliberativo

Art. 18 - O Conselho Deliberativo, orgao maximo da estrutura organizacional, e responsavel pela 
definipao da politica geral de administrapao da FUNDA^AO e de seus Pianos de Benefi'cios.

Art. 19-0 Conselho Deliberativo compor-se-a de 6 (seis) membros efetivos e igual numero de
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suplentes, sendo:

I - 3 (tres) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e 
Instituidores, inclusive o Presidente que tera, alem do seu, o voto de qualidade;

11-3 (tres) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos 
Pianos de Benefi'cios administrados pela FUNDA(;A0.

Paragrafo Primeiro - Os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo deverao atender 
ao disposto no paragrafo segundo do art. 16 deste Estatuto.

Paragrafo Segundo - A representapao dos Patrocinadores e Instituidores no Conselho Deliberativo 
sera calculada proporcionalmente ao numero de participantes vinculados a cada Patrocinador ou 
Instituidor, bem como os montantes patrimoniais aportados aos respectivos Pianos de Benefi'cios.

Paragrafo Terceiro - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-a por 
eleipao direta, convocada pelo Conselho Deliberativo com antecedencia minima de 30 (trinta) dias 
da data escolhida para o evento, mediante edital que sera publicado em jornal de grande 
circulapao no municipio da sede da FUNDA(;A0, sem prejuizo da divulgapao pelos meios usuais de 
comunicapao porela utilizados.

Paragrafo Quarto - Os procedimentos para a realizapao da eleipao dos representantes dos 
participantes e assistidos constarao de Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto, na legislapao e normas aplicaveis, bem como os 
seguintes parametros:

l-competira a Diretoria Executiva nomear a Comissao Eleitoral, responsavel pela coordenapao do 
processo eleitoral;

II-os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva nao poderao 
integrara Comissao Eleitoral;

lll-todos os inscritos para participar do processo eleitoral deverao observar os requisitos previstos 
no paragrafo segundo do art. 16 deste Estatuto;

IV-a Diretoria Executiva devera acompanhar os trabalhos da Comissao Eleitoral e fornecer-Ihe os 
meios necessarios;

V - a FUNDA^AO garantira o sigilo e inviolabilidade do voto dos participantes e assistidos em 
processo eleitoral eletronico;

VI - na apreciapao de eventuais impugnapoes, sera resguardado o direito ao contraditorio;
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VII-o Conselho Deliberative analisara eventuais recursos contra as decisoes da Comissao Eleitoral, 
na forma disposta no Regulamento Eleitoral.

Paragrafo Quinto - Nao poderao integrar o Conselho Deliberative e o Conselho Fiscal, ao mesmo 
tempo, Participantes e Assistidos que guardem entre si relapao conjugal, de uniao estavel, de 
parentesco consanguineo ou afim, ate segundo grau.

Paragrafo Sexto - Os membros do Conselho Deliberative terao mandate de 4 (quatro) anos, 
sempre iniciado em 1® dejulho e encerrado em 30de junho dos exercicios correspondentes, com 
garantia de estabilidade, permitida uma recondupao.

Paragrafo Setimo - Os mandates de 3 (tres) membros do Conselho Deliberative nao serao 
coincidentes com os mandates dos outros 3 (tres) membros, havendo a renovapao da metade dos 
membros do Colegiado a cada dels anos.

Paragrafo Oitavo - O membro do Conselho Deliberative perdera o mandate em virtude de 
renuncia, de condenapao judicial ou em decorrencia de processo administrative disciplinar, 
transitados em julgado, observado, ainda, o disposto no paragrafo sexto do art. 20 deste Estatuto.

Art. 20 - O Conselho Deliberative reunir-se-a, ordinariamente, na ultima quinzena de cada mes e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.

Paragrafo Primeiro - As deliberapoes serao tomadas per maioria de votes, fixado em primeira 
chamada, 4 (quatro) o quorum para a realizapao das reunioes e, em segunda chamada, 3 (tres) o 
quorum, sempre com a presenpa do Presidente ou seu substitute designado.

Paragrafo Segundo - Cabera ao Conselheiro Presidente indicar, dentre os membros efetivos 
indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, o seu substitute para os cases de impedimento 
ocasional ou afastamento temporario, sem prejuizo da convocapao de seu suplente no case de 
vacancia.

Paragrafo Terceiro - Havendo a vacancia mencionada no paragrafo anterior, o suplente assumira a 
condipao de titular, mas competira aos Conselheiros representantes de Patrocinadores e 
Instituidores a indicapao do novo Conselheiro Presidente, que completara o mandate'*' de seu 
antecessor.
'*' No texto original, constou, mandado.

Paragrafo Quarto - No case de impedimento ocasional ou afastamento temporario, os demais 
membros efetivos do Conselho serao substituidos temporariamente per seus respectivos 
suplentes que, na hipotese de vacancia, assumirao o respective cargo em definitive, completando 
o mandate dos substituidos.

Paragrafo Quinto - Considera-se afastamento temporario e/ou impedimento ocasional, a ausencia
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justificada do Conselheiro por ate 2 (duas) reunioes ordinarias consecutivas, bem como o 
licenciamento do Conselheiro por motivo de saude ou nas demais hipoteses permitidas pela 
legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Sexto - Considera-se vacancia a abertura de vaga no Conselho em razao do afastamento 
do Conselheiro por mais de 2 (duas) reunioes ordinarias consecutivas, nao justificadas, bem como 
nos casos de obito, de desligamento dos Pianos de Beneficios administrados pela FUNDA(;A0, nas 
situapoes previstas no paragrafo oitavo do art. 19 deste Estatuto e em outras que, nos termos 
previstos na legislapao e normas aplicaveis, sejam impeditivas do exercicio do mandato.

ParagrafoSetimo-Havendo a vacancia:

I - do cargo tanto do membro efetivo como do respectivo suplente que tenham sido indicados 
pelos Patrocinadores e Instituidores, competira a estes a indicapao de novo membro para 
completaro mandatodocargo vago;

II - do cargo tanto do membro efetivo como do respectivo suplente que tenham sido eleitos pelos 
participantes e assistidos, assumira o cargo um dos suplentes dos demais membros efetivos eleitos 
pelos participantes e assistidos ate o termino do mandato.

Paragrafo Oitavo - Os membros suplentes, no exercicio da titularidade temporaria ou permanente, 
terao, para fins do disposto neste Estatuto, os mesmos direitos e obrigapoes dos membros efetivos.

Art. 21-0 exercicio do cargo de membro do Conselho Deliberativo podera ser prorrogado ate a 
data da posse de seus sucessores, sem prejuizo das datas de inicio e de termino do mandato dos 
sucessores, nos termos previstos no artigo 19, paragrafo sexto, deste Estatuto.

Paragrafo Unico - Nao havera prorrogapao do mandato de membro do Conselho Deliberativo em 
virtude do eventual atraso na data de sua posse.

Art. 22 - Compete ao Conselho Deliberativo as seguintes materias:

I - politica geral de administrapao da Entidade e de seus Pianos de Beneficios;

II - alterapao deste Estatuto;

III - instituipao, alterapao, extinpao e transferencia de gestao/administrapao de Pianos de 
Beneficios;

IV-orpamento e piano de gestao administrativa da FUNDA^AO e de seus Pianos de Beneficios;

V- pianos de custeio de cada um dos Pianos de Beneficios administrados pela FUNDA^AO;
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VI - politica de investimento para a aplicapao dos recursos garantidores das reservas tecnicas, 
provisoes e fundos de cada um dos Pianos de Beneficios administrados pela FUNDA^AO;

VII - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) dos 
recursos garantidores das reservas tecnicas, provisoes e fundos de cada um dos Pianos de 
Beneficios administrados pela FUNDAIJAO;
VIII - contratapao de auditor independente, atuario e avaliador de gestao, observado o disposto na 
legislapao e normas aplicaveis;

IX - nomeapao e exonerapao dos membros da Diretoria Executiva, observado o disposto neste 
Estatuto;

X- exame, em grau de recurso, das decisoes da Diretoria Executiva;

XI - acompanhar a gestao da Diretoria Executiva, observado o disposto na legislapao e normas 
aplicaveis, podendo solicitardocumentose informapoes;

XII - convocar as eleipoes para o preenchimento de vagas de representantes dos participantes e 
assistidos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e para os cargos de Diretor de Previdencia e 
de Diretor Administrative;

XIII - aprovar o Regulamento Eleitoral e outras normas internas, observado o disposto no paragrafo 
unico do art. 2® deste Estatuto;

XIV - aprovar as demonstrapoes contabeis, financeiras e atuariais, acompanhadas dos 
documentos exigidos na legislapao e normas aplicaveis;

XV - manifestar-se sobre atos e contratos que envolvam quaisquer gravames e especialmente, 
alienapoes, constituipao de onus reals e prestapao de garantias a obrigapoes de terceiros;

XVI - indicar representantes da FUNDAIJAO para exercerem mandates em Conselhos de 
Administrapao, Conselhos Fiscals, integrar Comissoes e participar de Assembleias em Instituipoes 
que permitam ou requeiram tal representapao;

XVII - autorizar a admissao de Patrocinadores e Instituidores, mediante a aprovapao do respective 
Conveniode Adesao;

XVIII - aceitar doapoes com ou sem encargos, bem come autorizar doapoes de bens inserviveis;

XIX- aprovar pianos e programas, anuais ou plurianuais, normas e criterios gerais e outros negocios 
julgados necessaries ao desenvolvimento da FUNDA^AO;

XX- determinar, sempre que julgar conveniente, a realizapao de inspepoes, auditorias ou tomadas
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de contas, sendo-Ihe facultado assessorar-se de peritos estranhos a FUNDA^AO;

XXI - autorizar negociapoes que envolvam bens imoveis pertencentes aos pianos de beneficios da 
FUNDA^AO por proposta da Diretoria Executiva;

XXII - autorizar a Diretoria Executiva a realizapao dedespesasou assunpaode responsabilidade, por 
ato ou Contrato, cujos valores excedam a 0,5% do saldo existente nos Fundos Administrativos da 
FUNDA^AO, do ultimo Balancete aprovado;

XXIII - resolver os casos omissos neste Estatuto, nos Regulamentos dos Pianos de Beneficios, nos 
Convenios de Adesao e nos demais normativos internos que sejam de sua competencia;

XXIV - aprovar o seu Regimento Interno;

XXV- fixar a remunerapao e/ou verba de representapao e beneficios para os membros da Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberative e Conselho Fiscal.

XXVI-aprovaro regime dealpadas da FUNDAIJAO, mediante proposta da Diretoria Executiva;

XXVII - criar e extinguir orgaos e comites internos que Ihe estejam diretamente vinculados, 
observado o disposto neste Estatuto e na legislapao e normas aplicaveis;

XXVIII - adotar outras providencias que Ihe sejam imputadas por este Estatuto ou determinadas 
pela legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Primeiro - As definipoes das materias previstas nos incisos II e III deste artigo somente 
serao votadas em reunioes com a presenpa de, pelo menos, 4 (quatro) membros titulares, ou 
suplentes no exercicio da titularidade, do Conselho Deliberative, em reuniao extraordinaria com 
pauta especifica, convocada com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedencia, cuja ausencia de 
conselheiro nao importara em prejuizo de punipao disciplinar no exercicio do mandate.

Paragrafo Segundo - As materias tratadas nos incisos II e III deste artigo, apes a aprovapao do 
Conselho Deliberative, ficarao sujeitas a homologapao dos Patrocinadores e Instituidores, 
observado o disposto na legislapao e normas aplicaveis.

Art. 23 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberative:

I - convocar e presidir as reunioes do Conselho Deliberative;

II - convocar os membros suplentes, observando o disposto neste Estatuto;

III - designar relatores para as materias sujeitas a apreciapao do Conselho Deliberative;
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IV - representar o Conselho Deliberative em sua relapao com terceiros;

V-autenticardocumentoseatasdoConselhoquandonecessario;

VI - usar o vote de qualidade, nos termos deste Estatuto;

VII -desempenhar outras atribuipoes previstas em Regimento Interne.

Se;ao III
Da Diretoria Executiva

Art. 24 - A Diretoria Executiva e o orgao responsavel pela administrapao da FUNDAIJAO e de seus 
Pianos de Beneli'cios, em conformidade com a politica de administrapao trapada pelo Conselho 
Deliberative, dentro dos objetivos per ele estabelecidos.

Art. 25 - A Diretoria Executiva tera mandate de 4 (quatro) anos, sempre iniciado em 1® de julho e 
encerrado em 30 de junho dos exercicios correspondentes, permitida a recondupao, e e composta 
de 4 (quatro) membros, com as seguintes designapoes especiais:

I- Diretor-Presidente;
II- DiretorFinanceiro;
III - Diretor de Previdencia; 
IV-Diretor Administrative.

Paragrafo Primeiro-Os membros da Diretoria Executiva deverao atender ao disposto no paragrafo 
segundo do art. 16 deste Estatuto.

Paragrafo Segundo - Os Diretores serao nomeados pelo Conselho Deliberative, observado o 
disposto no paragrafo primeiro deste artigo, segundo os seguintes criterios:

I - para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Financeiro, o Conselho Deliberative nomeara os 
indicados pelo Patrocinador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.;e

II - para os cargos de Diretor de Previdencia e Diretor Administrative, o Conselho Deliberative 
nomeara os eleitos pelo criterio da maior votapao, atraves de processo de eleipao per meio de vote 
direto dos participantes e assistidos dos Pianos de Beneft'eios da FUNDAIJAO.

Paragrafo Terceiro - O Diretor-Presidente sera substituido, em seus impedimentos temporaries, 
pelo Diretor Financeiro, ou per outre Diretor que venha a ser indicado no case de o Diretor 
Financeiro tambemseencontrartemporariamenteimpedido.

Paragrafo Quarto - As substituipoes entre os demais membros da Diretoria Executiva, no case de 
seus impedimentos temporaries, independem de previa comunicapao a terceiros e, para
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caracteriza-las, basta a simples assinatura do substitute nos atos de competencia do substituido, 
observado o disposto nos artigos 30 a 33 deste Estatuto.

Paragrafo Quinto - No caso de vacancia no cargo de qualquer dos membros da Diretoria Executiva, 
o Conselho Deliberative procedera ao preenchimento da vaga, observados os mesmos criterios 
previstos no paragrafo segundo deste artigo, para o substitute exercer o cargo ate o termino do 
mandate do substituido.

Paragrafo Sexto-Considera-se vacancia a abertura de vaga na Diretoria Executiva:

I - a criterio do Conselho Deliberative, no caso de afastamento do Diretor per prazo superior a 90 
(noventa) dias;

II - nas situapoes previstas no paragrafo oitavo deste artigo;

III - no caso de desligamento do Diretor dos Pianos de Benefi'cios administrados pela FUNDA^AO;

IV-nocasoderenuncia;

V-na hipotesedecondenapao criminal transitadaemjulgado;

VI-nocasode6bito;ou

VII - na verificapao de situapoes que, nos termos previstos na legislapao e normas aplicaveis, sejam 
impeditivas do exercicio do mandate.

Paragrafo Setimo - Os membros da Diretoria Executiva da FUNDA^AO deverao apresentar 
declarapaodebens, aoassumireaodeixaro cargo, ou quandoexigidopelosorgaosdefiscalizapao.

Paragrafo Oitavo - O Conselho Deliberative podera substituir membro da Diretoria Executiva, 
durante o mandate em curse, mediante decisao fundamentada, tomada pelo vote favoravel de 
pelo menos 4 (quatro) dos seus membros efetivos, na hipotese de manifesta insuficiencia de 
desempenho ou em decorrencia de processo administrative disciplinartransitado em julgado, nos 
termos deste Estatuto.

Paragrafo Nono - Na hipotese do paragrafo anterior, o Conselho Deliberative realizara nova 
nomeapao, desde que o prazo para o termino do mandate do Diretor substituido seja superior a 
180 (cento e oitenta) dias, observados os mesmos criterios previstos no paragrafo segundo deste 
artigo, de forma que o membro substitute completara o mandate do substituido.

Paragrafo Decimo-0 exercicio do cargo de membro da Diretoria Executiva podera ser prorrogado 
ate a data da posse de seus sucessores, sem prejuizo das datas de inicio e de termino do mandate 
dos sucessores, nos termos previstos no coput deste artigo.
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Paragrafo Decimo Primeiro - Nao havera prorrogagao do mandate de membro da Diretoria 
Executiva em virtude do eventual atraso na data de sua posse.

Art. 26 - A Diretoria Executiva realizara reunioes ordinarias, pelo menos uma vez por mes, e, 
extraordinarias, quando necessario, deliberando validamente sempre que presentes, no minimo, 
3 (tres) de seus membros.

Paragrafo Unico - O Diretor-Presidente, alem do seu, tera o veto de qualidade, que utilizera sempre 
que necessario, a seu criterio.

Art. 27-Sao atribuipoese deveres da Diretoria Executiva:

I - Exercer a administrapao ordinaria da FUNDA(;A0 e de seus Pianos de Benefi'cios;

II - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto, nos regulamentos dos Pianos de Benefi'cios, 
no regulamento do piano de gestao administrative e nos demais atos normativos internos, bem 
como executar as decisoes do Conselho Deliberativo;

III - ProporaoConselho Deliberativo:

a) diretrizes fundamentais e normas gerais de organizapao, operapao e administrapao da 
FUNDA^AO e de seus Pianos de Benefi'cios;

b) orpamento e piano de gestao administrative para a FUNDA(;AOeseus Pianos de Benefi'cios;

c) aceitapao de doapoes, aquisipao e alienapao de bens imoveis e constituipao de onus ou direitos 
reais sobre os mesmos;

d) pianos de custeio de cade urn dos Pianos de Benefi'cios administrados pela FUNDA^AO;

e) politica de investimento para a aplicapao dos recursos garantidores das reserves tecnicas, 
provisoes e fundos de cade um dos Pianos de Benefi'cios administrados pela FUNDA(;A0;

f) instituipao, alterapao, extinpao e transferencia de gestao/administrapao de Pianos de Benefi'cios;

g) alterapao deste Estatuto;

h) admissao de novos Patrocinadores, Instituidores e respectivos Convenios de Adesao;

i) pianos, politicas e programas, anuais e plurianuais, normas e criterios gerais e outros negocios 
julgados necessaries ao desenvolvimento da FUNDA^AO;

j) abertura decreditosadicionais, desdeque haja recursosdisponiveis;
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k) o regime dealfadas da FUNDA^AO;

IV - Apresentar aos orgaos competentes da FUNDA^AO e aos de fiscalizapao, as demonstrapoes 
contabeis, financeiras e atuariais, acompanhadas dos documentos exigidos na legislapao e normas 
aplicaveis, bem como a prestapao de contas da Diretoria Executiva;

V - Instruir os expedientes que devam ser examinados ou julgados, em grau de instancia superior 
pelo Conselho Deliberativo;

Vl-Executaraadministrapaodepessoal edefiniraestruturaadministrativa;

VII - Orientar e instruir os Participantes e Beneficiarios sobre os beneficios assegurados pelos 
respectivos pianos;

VIII - Aprovar a celebrapao de contratos, acordos e convenios que nao importem na constituipao de 
onus reals sobre bens pertencentes aos Pianos de Beneficios da FUNDA^AO, observado o que 
dispoe o inciso XXII do Art. 22 deste Estatuto;

IX - Autorizar a aplicapao de disponibilidades eventuais, respeitadas as condipoes regulamentares 
pertinentes;

X - Orientar e acompanhar a execupao das atividades tecnicas e administrativas, baixando os atos 
necessarios;

XI - Aprovar a criapao de orgaos internos de assessoramento que Ihe estejam vinculados;

XII - A Diretoria Executiva escolhera dentre os seus membros os responsaveis pelas aplicapoes dos 
recursos garantidores dos pianos de beneficios e de gestao e demais responsaveis pelas 
atribuifoes definidas nas normas aplicaveis da FUNDA^AO, designando os responsaveis pela 
gestao dos respectivos segmentos, ficando os demais sujeitos ao disposto no paragrafo unico do 
Art. 22 da Lei Complementar n° 108;

XIII - Aprovar seu Regimento Interno;

XlV-adotar outras providencias que Ihe sejam imputadas por este Estatuto ou determinadas pela 
legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Primeiro - Os demais membros da Diretoria Executiva responderao solidariamente com 
o dirigente indicado, na forma do inciso Xlf deste artigo, pelos danos e prejuizos causados a 
FUNDA^AO ou seus Pianos de Beneficios, para os quais tenham concorrido.

No texto original, constou, inciso II.(•>

Paragrafo Segundo - A solidariedade mencionada no paragrafo anterior somente nao alcanpa
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determinado dirigente que tenha manifestado sua oposigao ao ato danoso, fazendo registro em 
ata ou em comunicapao formal ao Presidente do Conselho Deliberativo.

Art. 28 - A Diretoria Executiva nao podera gravar de qualquer onus e hipotecar bens imoveis 
pertencentes aos Pianos de Beneficios, sem expressa autorizapao do Conselho Deliberativo.

Paragrafo Unico - Em casos de urgencia ou especiais, a Diretoria Executiva devidamente autorizada 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo e ad referendum do mesmo orgao, podera realizar os 
atos previstos neste artigo.
Art. 29- Compete ao Diretor-Presidente:

l-Individualmente:

a) A coordenapao geral dos trabalhos da Diretoria Executiva, o relacionamento com os 
Patrocinadores e orgaos de administrapao e fiscalizapao, a representapao da FUNDA^AO em juizo 
ou fora dele, a gestao e orientapao da Assessoria Juridica, da Secretaria-Geral e dos Controles 
Internos;

b) Substituir o Diretor Financeiro nas ausencias ou impedimentos ocasionais deste, e nas ausencias 
simultaneas dos demais Diretores, exercendo, em tais hipoteses, validamente os atos de suas 
respectivas competencias e acumulando suas funpoes;

c) Convocar e presidir as reunioes da Diretoria Executiva, exercendo, quando for o caso, alem do 
seu, o voto de qualidade, e proper ao Presidente do Conselho Deliberativo a convocapao desse 
orgao;

d) Prestar depoimento pessoal, em juizo, em nomeda FUNDA^AO podendo, para essefim, delegar 
competencia a outro membro da Diretoria Executiva ou a preposto que tenha pleno conhecimento 
dosfatosarrolados;

e) Exercer outras atribuipoes, nao conflitantes com este Estatuto, que Ihe forem cometidas pelo 
Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva;

f) Fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que Ihe forem solicitados, 
pertinentes ao exercicio regular de seus cargos e os meios necessarios ao desempenho de suas 
atribuifoes.

II - Em conjunto com outro membro da Diretoria Executiva e de acordo com a competencia 
estatutaria deste:

a) Constituir mandataries da FUNDA^AO, especificando no instrumento respective os atos ou 
operapoes que poderao praticar e a durapao do mandate que, no caso de mandate judicial, podera 
ser per prazo indeterminado;
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b) Assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigapoes e/ou direitos para a 
FUNDA^AO, inclusive abriremovimentarcontasbancarias;

Art. 31 - Compete ao Diretor Financeiro:

l-Individualmente:

a) A gestao dos investimentos, avaliapao e negociapao dos ativos que compoem os recursos 
garantidores e execupao das politicas orientadoras da gestao dos ativos da FUNDA^AO, 
especialmente no que diz respeito aos investimentos, aos riscos e a liquidez;

b) Substituir o Diretor-Presidente nas ausencias ou impedimentos ocasionais deste, exercendo, em 
tais hipoteses, validamente os atos de sua competencia e acumulando suasfunpoes;

c) Exercer outras atribuipoes, nao conflitantes com este Estatuto, definidas em regimento interno e 
outros normativos da FUNDA(;A0.

II - Em conjunto com o Diretor-Presidente:

a) Assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigapoes e/ou direitos para a 
FUNDA^AO, inclusive abriremovimentarcontasbancariase

b) Assinar todos os demais atos da FUNDAIJAO que representem execupao das atribuipoes da 
Diretoria Executiva e que tenham correlapao com a funpao de Diretor Financeiro, observado o 
disposto em regimento interno.

Art. 32 - Compete ao Diretor de Previdencia:

l-Individualmente:

a) Implementapao dos regulamentos dos pianos de beneficios e sua manutenpao, estudos 
atuariais, manutenpao dos cadastros dos participantes, beneficiarios e assistidos, a concessao de 
pagamento de beneficios, arrecadapao de contribuipoes, comunicapao institucional e 
relacionamento com participantes;

b) Substituir o Diretor Administrativo em suas ausencias ou impedimentos ocasionais, praticando 
em tais hipoteses, validamente, os atos de competencia do substituido e acumulando suas 
funpoes;

c) Exercer outras atribuipoes, nao conflitantes com este Estatuto, definidas em regimento interno e 
outros normativos da FUNDA^AO.
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II - Em conjunto com o Diretor-Presidente:

a) Assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigapoes e/ou direitos para a 
FUNDA^AO, inclusive abriremovimentarcontasbancarias.

b) Assinar todos os atos da FUNDAIJAO que representem execupao das atribuipoes da Diretoria 
Executiva e que tenham correlapao com a funpao de Diretor de Previdencia, observado o disposto 
em regimento interno.

Art. 33 - Compete ao Diretor Administrative:

l-Individualmente:

a) Agestao das areas de suporte administrative, gestae de pessoal, gestae de suporte tecnologico, 
desenvolvimento organizacional, manutenpao e conservapao do patrimonio imobiliario e 
coordenapao do planejamento estrategico;

b) Substituir o Diretor de Previdencia em suas ausencias ou impedimentos ocasionais, praticando 
em tais hipoteses, validamente, os atos de competencia do substituido e acumulando suas 
funpoes;

c) Exercer outras atribuipoes, nao conflitantes com este Estatuto, definidas em regimento interno e 
outros normativos da FUNDAIJAO.

II - Em conjunto com o Diretor-Presidente:

a) Constituir mandataries da FUNDA^AO, especificando no instrumento respective os atos ou 
operapoes que poderao praticar e a durapao do mandate, que no case de mandate judicial podera 
ser per prazo indeterminado;

b) Assinar todos os demais atos da FUNDAIJAO que representem execupao das atribuipoes da 
Diretoria Executiva e que tenham correlapao com a funpao de Diretor Administrative, observado o 
disposto em regimento interno.

Sesao IV
Do Conselho Fiscal

Art. 34-0 Conselho Fiscal e o orgao responsavel pela atividade de controle interno da FUNDA^AO.

Art. 35-0 Conselho Fiscal compor-se-a de 4 (quatro) membros efetivos e igual numero de 
suplentes, sendo:

I - 2 (dels) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e 
Instituidores;
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II - 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos 
Pianos de Beneficios administrados pela FUNDA^AO.

Paragrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Fiscal sera designado pelos membros eleitos, o 
qual tera alem do seu voto, o voto de qualidade.

Paragrafo Segundo - Nao havendo consenso na forma de designapao do paragrafo anterior sera 
designado o membro efetivo eleito com maior tempo de mandate.

Paragrafo Terceiro - Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal deverao atender ao 
disposto no paragrafo segundo do art. 16 deste Estatuto.

Paragrafo Quarto - A representapao dos Patrocinadores e Instituidores no Conselho Fiscal sera 
calculada proporcionalmente ao numero de participantes vinculados a cada Patrocinador ou 
Instituidor, bem como os montantes patrimoniais aportados aos respectivos Pianos de Beneficios.

Paragrafo Quinto-A escolha dos representantesdos participantes e assistidos dar-se-a por eleipao 
direta, convocada pelo Conselho Deliberative com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data 
escolhida para o evento, mediante edital que sera publicado em jornal de grande circulapao no 
municipio da sede da FUNDA^AO, sem prejuizo da divulgapao pelos meios usuais de comunicapao 
porela utilizados.

Paragrafo Sexto - Para a realizapao da eleipao dos representantes dos participantes e assistidos ao 
Conselho Fiscal sera observado o disposto no paragrafo quarto do art. 19 deste Estatuto.

Paragrafo Setimo - Os membros do Conselho Fiscal terao mandate de 04 (quatro) anos, sempre 
iniciado em 1® de julho e encerrado em 30 de junho dos exercicios correspondentes, com garantia 
de estabilidade, vedada a recondupao.

Paragrafo Oitavo- Os mandates de 1 (um) membro escolhido pelos Patrocinadores e Instituidores 
e 1 (um) membro eleito pelos participantes e assistidos nao serao coincidentes com os mandates 
dos demais membros do Conselho Fiscal, havendo a renovapao da metade dos membros do 
Colegiado a cada dois anos.

Paragrafo Nono - O membro do Conselho Fiscal perdera o mandate em virtude de renuncia, de 
condenapao judicial ou em decorrencia de processo administrative disciplinar, transitados em 
julgado, observado o disposto no paragrafo sexto do art. 36 deste Estatuto.

Art. 36 - O Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente, na ultima quinzena de cada mes e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.

Paragrafo Primeiro - As deliberapoes do Conselho Fiscal serao tomadas per maioria simples de 
votes em reuniao a que comparepam pelo menos 3 (tres) de seus membros efetivos ou respectivos
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suplentes no exercicio da titularidade, sempre com a presenpa do Presidente ou seu substituto.

Paragrafo Segundo - O Conselheiro Presidente sera substituido pelo outro membro efetivo eleito 
pelos participantes e assistidos quando de seu impedimento ocasional ou afastamento 
temporario, sem prejuizo da convocapao de seu suplente no caso de vacancia.

ParagrafoTerceiro - Havendo a vacancia mencionada no paragrafo anterior, o suplente assumira a 
condipao de titular, mas competira ao outro membro efetivo eleito pelos participantes e assistidos 
assumir em definitivo a Presidencia do Conselho Fiscal, completando o mandato'*' de seu 
antecessor.
'' No texto original, constou, mandado.

Paragrafo Quarto - No caso de impedimento ocasional ou afastamento temporario, os demais 
membros efetivos do Conselho serao substituidos temporariamente por seus respectivos 
suplentes que, na hipotese de vacancia, assumirao o respective cargo em definitivo, completando 
o mandate dos substituidos.

Paragrafo Quinto - Considera-se afastamento temporario e/ou impedimento ocasional a ausencia 
justificada do Conselheiro por ate 2 (duas) reunioes ordinarias consecutivas, bem come o 
licenciamento do Conselheiro por motive de saude ou nas demais hipoteses permitidas pela 
legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Sexto - Considera-se vacancia a abertura de vaga no Conselho em razao do afastamento 
do Conselheiro por mais de 2 (duas) reunioes ordinarias consecutivas, nao justificadas, bem come 
nos cases de obito, de desligamento dos Pianos de Benefi'cios administrados pela FUNDA(;A0, nas 
situapoes previstas no paragrafo none do art. 35 deste Estatuto e em outras que, nos termos 
previstos na legislapao e normas aplicaveis, sejam impeditivas do exercicio do mandate.

ParagrafoSetimo-Flavendo a vacancia:

I - do cargo tanto do membro efetivo come do respective suplente que tenham side indicados 
pelos Patrocinadores e Instituidores, competira a estes a indicapao de novo membro para 
completaro mandate do cargo vago;

II - do cargo tanto do membro efetivo come do respective suplente que tenham side eleitos pelos 
participantes e assistidos, assumira o cargo o suplente do outro membro efetivo eleito pelos 
participantes e assistidos ate otermino do mandate.

Paragrafo Oitavo- Os membros suplentes, no exercicio da titularidade temporaria ou permanente, 
terao, para fins do disposto neste Estatuto, os mesmos direitos e obrigapoes dos membros efetivos.

Art. 37 - O exercicio do cargo de membro do Conselho Fiscal podera ser prorrogado ate a data da 
posse de seus sucessores, sem prejuizo das datas de inicio e de termino do mandate dos
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sucessores, nos termos previstos no artigo 35, paragrafo setimo, deste Estatuto.

Paragrafo Unico- Nao havera prorrogapao do mandato de membro do Conselho Fiscal em virtude 
do eventual atraso na data de sua posse.

Art. 38- Compete ao Conselho Fiscal:

I - analise e avaliapao das contas da FUNDA^AO, bem como a elaborapao dos respectivos pareceres 
e votos, observado o disposto na legislapao e normas aplicaveis;

II - examinar e deliberar sobre os balancetes dos Pianos de Beneficios da FUNDAIJAO;

III - emitir parecer sobre as demonstrapoes contabeis, financeiras e atuariais da FUNDAIJAO e de 
seus Pianos de Beneficios, bem como sobre a prestapao de contas da Diretoria Executiva;

IV-examinar, emqualquerepoca, oslivrosedocumentosda FUNDA^AO;

V-lavrarem I ivrosdeatase pareceres o resultado dos exames procedidos;

VI - apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negocios e as operapoes socials do 
exercicio, tomando por base as demonstrapoes contabeis e financeiras, o inventario e as contas da 
Diretoria Executiva;

VII -acusar irregularidades verificadas, sugerindo medidassaneadoras;

VIII - emitir, na forma e periodicidade determinadas pela legislapao e normas aplicaveis, relatorios 
de controles internes que contenham conclusoes e, se for o caso, recomendapoes sobre exames 
efetuados, os quais deverao ser levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo para 
providencias que eventualmente devam ser adotadas;

IX-aprovaroseu Regimento Interne;

X- praticar outros atos que sejam imputados por este Estatuto ou determinados pela legislapao e 
normasaplicaveis.

Paragrafo Unico - O Conselho Fiscal podera requisitar, tanto ao Conselho Deliberativo quanto a 
Diretoria Executiva, todos os documentos necessaries ao exercicio de suas atribuipoes.
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CAPITULO VII
DO CONSELHO CONSULTIVO DOS PIANOS DE BENEFICIOS 

ADMINISTRADOS PELA FUNDA^AO BANRISUL

Se;ao I
Da Defini^ao, da Composi^ao e do Mandato

Art. 39 - Os Pianos de Beneficios administrados pela FUNDA^AO contarao com um Conselho 
Consultivo que sera a primeira instancia para que participantes e assistidos aprofundem o 
conhecimento e fapam reflexao sobre os regulamentos dos pianos de beneficios administrados 
pela FUNDAIJAO, com o objetivo de formulae propostas e apresentar alternativas para mitigar 
riscos, reduzir despesas e aumentar receitas administrativas, dentre outros.

Paragrafo Unico - Os membros do Conselho Consultivo nao serao remunerados pela Fundapao 
Banrisul.

Art. 40-0 Conselho Consultivo tera um mandato de 4 (quatro) anos, sempre iniciado em I® de 
julho e encerrado em 30 de junho dos exercicios correspondentes, sendo integrado por 4 (quatro) 
membrosefetivose igual numerodesuplentes, da seguinteforma:
I - 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e 
Instituidores, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos pianos de Benefi'cio 
Definidoel(um)titularerespectivosuplentevinculadosaosplanosdeContribuifaoVariavel;

11-2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos 
Pianos de Beneficios administrados pela FUNDAIJAO, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente 
vinculados aos pianos de Benefi'cio Definido e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos 
pianos deContribuipaoVariavel.

Paragrafo Unico - Os membros do conselho consultivo poderao ser reconduzidos apenas uma vez, 
consecutiva, ou varias alternadamente.

Art. 41 - Sao requisitos necessarios para integrar o conselho consultivo dos pianos de beneficios da 
FUNDAgAO:

I - ser participante ou assistido da FUNDAgAO ha pelo menos 5 (cinco) anos; e

ll-contarcom, no minimo, 21 (vintee um) anosde idade.

Paragrafo Unico - Os membros do conselho consultivo deverao, ainda, atender os requisitos 
previstos no Art. 16, paragrafo segundo, incisos "IV", "V", "VI" e "VII", deste Estatuto.
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Se;ao II
Da Competencia

Art. 42 - Compete ao conselho consultivo dos pianos de beneficios:

I -analisar e debater os regulamentos dos pianos de beneficios administrados pela FUNDAIJAO;

II - acompanhar a legislapao e estudos tecnicos sobre a Previdencia Complementar e em especial 
sobre a Governanpa e Controles Internes das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar - 
EFPC;

III - apresentar propostas e sugestoes quanto a gestao dos pianos de beneficios da FUNDAIJAO;

Paragrafo Unico - Para proceder as suas analises os conselheiros poderao solicitar a presenpa de 
tecnicos e gerentes das areas afins.

Se;ao III
Do Funcionamento

Art. 43 - O conselho consultivo reunir-se-a ordinariamente a cada quadrimestre e, 
extraordinariamente, quando convocados pelo Conselho Deliberative ou pela Diretoria Executiva.

Paragrafo Primeiro - As reunioes do conselho consultivo somente ocorrerao com a presenpa de, no 
minimo, 3 (tres) membros.

Paragrafo Segundo - A ausencia sem justificativa a 3 (tres) reunioes consecutivas ou a 5 (cinco) 
alternadas acarretara a perda do mandate.

Art. 44-0 conselho consultivo tera urn coordenador, escolhido entre os respectivos conselheiros.

Paragrafo Unico - Ao coordenador cabera preparar e coordenar as reunioes do conselho e 
representa-lo junto a outrosorgaose instancies da FUNDAIJAO.

CAPITULOVIM
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Se;ao I
Das Disposi^oes Iniciais

Art. 45 - O Processo Administrative Disciplinar objetiva a investigapao e o esclarecimento de 
situapoes envolvendo os membros do Conselho Deliberative, do Conselho Fiscal ou da Diretoria 
Executiva da FUNDAfAO, sejam de ordem funcional, administrative, legal ou per infrapao as 
disposifoes do respective Regimento Interne e ao Codigo de Etica e de Conduta da FUNDAIJAO.
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Art. 46-Ao Conselho Deliberative compete, privativamente, determinara instaurapaodeProcesso 
Administrative Disciplinar, bem como deliberar sobre as conclusoes da Comissao Disciplinar, que 
sera criada para analisar as condutas questionadas, identificar os autores e proper as penalidades 
cabiveis.

Paragrafo Unico- O membro de orgao estatutario sob investigapao tera direito ao contraditorio e a 
ampla defesa durante o Processo Administrative Disciplinar.

Art. 47 - A instaurapao do Processo Administrative Disciplinar podera ser suscitada, mediante 
expediente devidamente fundamentado que seja proposto:

I - per quaisquer Patrocinadores ou Instituidores, que isoladamente ou em conjunto, 
representem, no minimo, 5% (cinco per cento) do conjunto de participantes e assistidos inscritos 
nos pianos a elesvinculados;

II - pelos participantes e assistidos dos Pianos de Benefi'eios da FUNDA^AO que representem, no 
minimo, 5% (cinco per cento) do conjunto de participantes e assistidos inscritos nos pianos;

III - per deliberapao da maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberative ou da Diretoria 
Executiva ou do Conselho Fiscal;

Art. 48 - Deliberada a instaurapao do Processo Administrative Disciplinar e a conveniencia do 
afastamento ou nao do membro de orgao estatutario envolvido, este devera ser formalmente 
comunicado, num prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Se;ao II
Da Comissao Disciplinar

Art. 49 - A Comissao Disciplinar sera composta per 5 (cinco) membros indicados nos seguintes 
termos:

I -1 (um) pelos Patrocinadores e Instituidores, observada a proporpao em relapao ao numero de 
inscritos nos planosde benefi'eiosa elesvinculados;

ll-l (um) pelo Conselho Deliberative, dentre os seus membros;

lll-l (um) pelo Conselho Fiscal, dentre os seus membros;

IV-1 (um) pela Diretoria Executiva, dentre os seus membros;

V - 1 (um) participante de Plano de Benefi'eios administrados pela FUNDA^AO, escolhido de 
comum acordo pelos demais membros da Comissao Disciplinar.

27



/ fundaqAo banrisul
DE SEGURIDADE SOCIAL

Paragrafo Primeiro - Cabera ao membro integrante do Conselho Fiscal exercer a presidencia da 
ComissaoDisciplinar.

Paragrafo Segundo - A Comissao Disciplinar sera dissolvida apos o encerramento dos trabalhos 
relatives ao Processo Administrative Disciplinar.

Art. 50 - As reunioes da Comissao Disciplinar serao realizadas em local e horario determinado pelo 
seu Presidente.

Paragrafo Primeiro - As reunioes da Comissao Disciplinar se realizarao com a presenpa de, no 
minimo, 4 (quatro) de seus membros.

Paragrafo Segundo - As decisoes da Comissao Disciplinar tomar-se-ao per maioria absoluta de 
votes.

Se;ao iii
Da instru^ao do Procedimento Discipiinar

Art. 51- Compete a Comissao Disciplinar:

I - realizar a instrupao do processo, a partir dos elementos que serviram de base a instaurapao do 
Processo Administrative Disciplinar, bem come de outros que surjam no desenvolvimento de seus 
trabalhos; e

II - requerer ao Conselho Deliberative, se assim julgar necessario, antes do inicio da instrupao, o 
afastamento do membro de orgao estatutario sujeito ao Processo Administrative Disciplinar, case 
taldecisaonaotenha sidotomada quandodesua instaurapao.

Paragrafo Unico - O afastamento de que trata o incise II do caput deste artigo nao implica 
prorrogapao de mandate alem da data inicialmente prevista para o seu termino.

Art. 52-A Comissao Disciplinar, ainda na instrupaodo processo:

I - juntara os documentos e provas que motivaram a abertura do Processo Administrative 
Disciplinar;

II - ouvira as testemunhas que julgar necessarias ao esclarecimento dos fates, colhendo seus 
depoimentos porescrito;

III - ouvira o membro de orgao estatutario sujeito ao Processo Administrative Disciplinar, reduzindo 
seu depoimento a Termo;

IV - juntara todos os demais documentos e provas que entender necessaries, tendo autoridade
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para requisita-losa qualquerorgaoda FUNDA^AO;

V - podera, apos criteriosa analise e entendendo absolutamente indispensavel, requerer a 
Diretoria Executiva a contratapao de servipos especializados e colher o depoimento de pessoas 
estranhas ao quadro funcional da FUNDA(;A0, mediante expressa autorizapao do Conselho 
Deliberative;

VI - dara vistas do processo ao membro de orgao estatutario sob investigapao, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, para que o mesmo possa apresentar sua defesa.

Sesao IV
Da Competencia e das Conclusoes da Comissao Disciplinar

Art. 53- Cabera a Comissao Disciplinar:

I - analisar, no prazo de 90 (noventa) dias, os processes que Ihe forem submetidos pelo Conselho 
Deliberative;

II - requisitar de qualquer orgao estatutario as informapoes, diligencias ou documentapao 
necessariasaodesempenhodesuasatividades;

III - apreciar as excepoes arguidas contra qualquer de seus membros;

IV - encaminhar ao Conselho Deliberative suas conclusoes acerca do Processo Administrative 
Disciplinar, incluindo-seas penalidades propostas;

V - comunicar ao membro de orgao estatutario sob investigapao, no prazo maximo de 5 (cinco) dias 
uteis, as conclusoes da Comissao Disciplinar apresentadas ao Conselho Deliberative.

Paragrafo Unico - A condupao dos processes pela Comissao Disciplinar e de carater absolutamente 
confidential, requerendo, portanto, seguras precaupoes para que nao se divulguem nob'eias que 
possam comprometer a imagem da FUNDAIJAO e de seus orgaos estatutarios.

Se?ao V
Das Disposi?6es Finals

Art. 54-Ao receber as conclusoes da Comissao Disciplinar, o Conselho Deliberative:

I - concedera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para que o membro de orgao estatutario investigado 
possa apresentar suas razoesfinais; e, apes;

II - apreciara as conclusoes apresentadas pela Comissao Disciplinar juntamente com as razees 
finais do requerido, se houver, e decidira pela aplicapao ou nao de penalidades ao membro de
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orgao estatutario investigado, inclusive, sefor o caso, a perda do mandate.

Paragrafo Unico-A decisao do Conselho Deliberative pela perda do mandate do membro de orgao 
estatutario investigado devera ser tomada pelo vote favoravel de pelo menos 4 (quatro) dos seus 
membros efetivos ou no exercicio da titularidade.

Art. 55 - Compete ao Conselho Deliberative regular os demais procedimentos relatives ao Processo 
Administrative Disciplinar, inclusive quanto ao funcionamento da Comissao Disciplinar e aos tipos 
depenalidadesaplicaveis, incluindo-se a perda do mandate.

CAPITULO IX 
DO PESSOAL

Art. 56 - A admissao do pessoal dar-se-a, nas condipoes da Consolidapao das Leis do Trabalho ou 
legislapao superveniente, per ate da Diretoria Executiva, a qual devera adotar processo seletivo 
simplificadoexterno.

Art. 57 - Os direitos, deveres e regime de trabalho dos empregados da FUNDAIJAO poderao ser 
objeto de regulamento proprio e de acordos/convenpoes/dissidios coletivos.

CAPITULO X
DASALTERA^OES DO ESTATUTO

Art. 58 - A decisao do Conselho Deliberative quanto a revisao deste Estatuto devera ser tomada 
pelo vote favoravel de pelo menos 4 (quatro) dos seus membros efetivos ou no exercicio da 
titularidade, observado o disposto na legislapao e normas aplicaveis.

Paragrafo Unico - A alterapao deste Estatuto podera ser proposta pelos Patrocinadores e 
Instituidores, pelo Conselho Deliberative, pela Diretoria Executiva ou pelos participantes e 
assistidos, na forma do incise V do artigo 7® deste Estatuto.

Art. 59-Asalterapoesdeste Estatuto nao poderao contrariar o objetivo previsto no art. I®.

CAPITULO XI
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 60 - Cabera interposipao de recursos dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciencia oficial, 
podendo ser requerido efeito suspensive, sempre que houver risco imediato de consequencias 
graves para a FUNDAfAO, seus Pianos de Benefi'cios, ou para o recorrente:

I - para o Diretor-Presidente da FUNDAfAO quanto aos atos dos prepostos ou empregados;

II - para o Conselho Deliberative quanto aos atos da Diretoria Executiva ou dos Diretores da 
FUNDAgAO.
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Paragrafo Unico - A decisao quanto ao deferimento ou nao do efeito suspensivo, quando 
requerido, devera ser tomada, em ate 10 (dez) dias uteis, pelo Diretor-Presidente ou Presidente do 
Conselho Deliberativo, conforme o caso.

CAPITULOXM
DAS DISPOSI^OES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 61 - Os mandatos'*' dos membros dos Conselhos Consultivos iniciados em 04-07-2019 serao 
excepcionalmente encerrados na data de 30-06-2023, visando a observancia do prazo estipulado 
para termino do mandato nos termos previstos no artigo 40, caput, deste Estatuto.
'' No texto original, constou, mandados.

Paragrafo Unico-Tendo em vista a existencia de mandates em curso dos membros dos Conselhos 
Consultivos - modalidade de benefi'cio definido e modalidade de contribuipao variavel - quando 
da aprovapao desta revisao estatutaria pelo orgao federal de supervisao e fiscalizapao, o novo 
Conselho Consultive de que tratam os atuais artigos 39 a 44 deste Estatuto sera, durante o periodo 
a que se refere o coput deste artigo, composto excepcionalmente per 8 (oito) membros, passando 
a ser observada a composipao de que trata o artigo 40, caput, somente a partir do mandato que se 
iniciara em 12-07-2023.

Art. 62-Quanto aos mandates dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:

I - que tenham se iniciado em 04-07-2019: os referidos mandates serao excepcionalmente 
encerrados na data de 30-06-2023, visando a observancia do prazo estipulado para termino do 
mandato nos termos previstos no artigo 19, paragrafo sexto, e no artigo 35, paragrafo setimo, 
deste Estatuto;

II - que tenham se iniciado em 09-01-2018: os referidos mandates serao mantidos intactos, 
encerrando-se em 08-01-2022; os mandates seguintes, isto e, que se iniciarem em 
09-01-2022, serao excepcionalmente encerrados na data de 30-06-2025, visando a observancia:

a) do prazo estipulado para termino do mandato nos termos previstos no artigo 19, paragrafo 
sexto, e no artigo 35, paragrafo setimo, deste Estatuto; e

b) do regramento acerca da renovapao, a cada dels anos, dos mandates dos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, nos termos previstos no artigo 19, paragrafo setimo, e no artigo 35, 
paragrafo oitavo, deste Estatuto.

Art. 63 - Os mandates'*' dos membros da Diretoria Executiva iniciados em 19-06-2019 serao 
excepcionalmente encerrados na data de 30-06-2023, visando a observancia do prazo estipulado 
para termino do mandato nos termos previstos no artigo 25, caput, deste Estatuto.
'*'No texto original, constou, mandados.
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Art. 64 - Este Estatuto, com suas alteragoes, entrara em vigor na data em que for aprovado pelo 
orgao federal desupervisaoe fiscal izapao.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo na reuniao extraordinaria realizada em 27-06-2019, 
consignada na ata n® 536.

Aprovado pela Portaria nS 714, de 08/08/2019, publicada no DOU de 26/08/2019, Edipao 164, 
Sepao 1, Pagina 46.
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Art. 79 Os dispositivos de transposi?ao de fronteira utilizados em veiculos com 
caracteristicas rodoviarias, abrangidos pela regulamenta?ao ora aprovada, estarao sujeitos 
ao regime de licenciamento de importa?ao nao automatico, devendo o importador obter 
anuencia junto ao Inmetro, considerando a Portaria Inmetro n9 18, de 14 de Janeiro de 
2016, observado o prazo fixado no art. 13 desta Portaria.

Paragrafo unico. A data de embarque das mercadorias no pais de origem sera 
considerada para efeitos de cumprimento do prazo fixado no art. 13.

Art. 89 Os dispositivos de transposi?ao de fronteira utilizados em veiculos com 
caracteristicas rodoviarias, objetos deste Regulamento, estarao sujeitos, em todo o 
territorio nacional, as a?6es de vigilancia de mercado executadas pelo Inmetro e entidades 
de direito publico a ele vinculadas por convenio de delega?ao.

Art. 99 Constituira infra?ao a a?ao ou omissao contraria ao disposto nesta 
Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei n9 9.933, de 1999.

Art. 10. Nao se aplica o Anexo II (Requisitos de Avalia?ao da Conformidade 
para Dispositivos de Transposi?ao de Fronteira) as a?6es de fiscaliza?ao (acompanhamento 
no mercado), aplicando-se a elas normativos proprios.

§ 19 Metodologias e amostragens para a certifica?ao prevista no Anexo II 
podem ser utilizadas como base para a fiscaliza?ao (acompanhamento no mercado).

§ 29 As unidades de dispositivos de transposi?ao de fronteira, importadas, 
distribuidas e comercializadas em territorio nacional deverao atender, integralmente, ao 
Regulamento ora aprovado.

§ 39 O fornecedor detentor do registro sera responsavel por repor as amostras 
do produto, eventualmente retiradas do mercado pelo Inmetro ou pelos Orgaos 
Delegados conveniados ao Inmetro, para fins de acompanhamento no mercado.

§ 49 O fornecedor detentor do registro que tiver amostras submetidas ao 
acompanhamento no mercado devera prestar ao Inmetro, quando solicitado, as 
informa?6es requeridas em urn prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

Art. 11. Caso sejam identificadas irregularidades nos produtos durante as a?6es 
de vigilancia de mercado, o Inmetro notificara o fornecedor detentor do registro, 
determinando a necessidade de providencias e respectivos prazos.

Paragrafo unico. A notifica?ao mencionada no caput nao possui rela?ao com o 
processo administrativo decorrente da irregularidade constatada e nao interferira na 
aplica?ao de penalidades.

Art. 12. Caso as irregularidades identificadas durante as a?6es de vigilancia de 
mercado ofere?am riscos potenciais ao meio ambiente, a saude, ou a seguran?a do 
usuario final, o fornecedor detentor do registro sera obrigado a adotar todas as medidas 
necessarias para minimizar a ocorrencia de acidentes.

Paragrafo unico. O Inmetro informara o fato aos orgaos competentes de

Art. 19 Aprovar o convenio de adesao do Municipio de Louveira - SP, CNPJ n9 
46.363.933/0001-44, na condi?ao de patrocinador do Plano de Beneficios PREVCOM MULTI, 
CNPB n9 2018.0018-92, e a entidade Funda?ao de Previdencia Complementar do Estado de 
Sao Paulo - SP-PREVCOM.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica?ao.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

PORTARIA N9 748, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribui?6es que Ihe 
confere o art. 13 da Lei Complementar n9 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, 
alinea "c", do Anexo I do Decreto n9 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as 
manifesta?6es tecnicas exaradas no Processo n9 44011.002740/2019-45, resolve:

Art. 19 Aprovar o 19 termo aditivo ao convenio de adesao da ABRAPP - 
Associa?ao Brasileira das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar, CNPJ n9 
50.258.623/0001-37, na condi?ao de instituidora do Plano Setorial Familinvest, CNPB n9 
2019.0002-29, e a entidade FUNDA?AO CESP.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica?ao.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

PORTARIA N9 750, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribui?6es que Ihe 
confere o art. 13 da Lei Complementar n9 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I, 
alinea "c", do Anexo I do Decreto n9 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 
18 da lnstru?ao Previc n9 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifesta?6es 
tecnicas exaradas no Processo n9 44011.004674/2019-48, resolve:

Art. 19 Aprovar, com vigencia a partir da emissao do protocolo pelo sistema 
informatizado da Previc, o convenio de adesao da empresa Mercedes-Benz Cars & Vans 
Brasil - Industria e Comercio de Veiculos Ltda., CNPJ n9 31.715.616/0001-72, na condi?ao 
de patrocinadora do Plano de Aposentadoria MBPREV - CNPB n9 2002.0018-4, e a entidade 
Mercedes-Benz Previdencia Complementar.

defesa do consumidor.
Art. 13. A partir de 12 (doze) meses, contados da data de publica?ao desta 

Portaria, os fabricantes nacionais e importadores deverao fabricar ou importar, para o 
mercado nacional, somente dispositivos de transposi?ao de fronteira utilizados em 
veiculos com caracteristicas rodoviarias em conformidade com as disposi?6es contidas 
nesta Portaria.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

PORTARIA N9 751, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribui?6es que Ihe 
confere o art. 13 da Lei Complementar n9 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I, 
alinea "c", do Anexo I do Decreto n9 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 
18 da lnstru?ao Previc n9 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifesta?6es 
tecnicas exaradas no Processo n9 44011.003516/2019-71, resolve:

Art. 19 Aprovar, com vigencia a partir da emissao do protocolo pelo sistema 
informatizado da Previc, o convenio de adesao da empresa Jundu Nordeste Minera?ao 
Ltda., CNPJ n9 20.332.852/0001-93, na condi?ao de patrocinadora do Plano de Previdencia 
Complementar Sao Bernardo - CNPB n9 1980.0007-19, e a entidade Sao Bernardo 
Previdencia Privada.

Paragrafo unico. A partir de 06 (seis) meses, contados do termino do prazo 
fixado no caput, os fabricantes nacionais e importadores deverao comercializar para o 
mercado nacional, somente dispositivos de transposi?ao de fronteira em conformidade 
com as disposi?6es contidas nesta Portaria.

Art. 14. Os fornecedores de dispositivos de transposi?ao de fronteira, cujos 
memorials descritivos foram considerados tecnicamente viaveis e aprovados pelo Inmetro, 
certificados com base no cumprimento dos requisitos de seguran?a, acessibilidade e 
operacionalidade, conforme estabelecido nos paragrafos 19 e 29 do art. 10 da Portaria 
Inmetro n9 151, de 2016, deverao se adequar ao Regulamento ora aprovado, ate o prazo 
estabelecido no art. 13 desta Portaria, independentemente da validade do certificado e 
registro anteriormente concedidos.

Art. 15. Mesmo durante os prazos de adequa?ao estabelecidos, os fabricantes 
nacionais e importadores permanecerao responsaveis pela seguran?a dos dispositivos de 
transposi?ao de fronteira disponibilizados no mercado nacional e responderao por 
qualquer acidente ou incidente com o usuario, em fun?ao dos riscos oferecidos pelo 
produto.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
CARTA CIRCULAR ELETRONICA N9 1/2019/SUSEPParagrafo unico. A responsabilidade descrita no caput nao terminara e nem 

sera transferida para o Organismo de Certifica?ao de Produtos - OCP ou para o Inmetro, 
em qualquer hipotese, com o vencimento do prazo descrito no art. 13 desta Portaria.

Art. 16. Fleam revogados, no prazo previsto no art. 13 desta Portaria, o art. 59 
da Portaria Inmetro n9 269, de 2015, o art. 10 da Portaria Inmetro n9 151, de 2016 e o 
art. 49 da Portaria Inmetro n9 205, de 2017.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica?ao no Diario

Assunto: Seguro Automovel - utiliza?ao de pe?as nos 
sinistros de danos parciais.

As SOCIEDADES SUPERVISIONADAS PELA SUSEP
Senhor Diretor de rela?6es com a SUSEP,
Trata-se de esclarecimento ao mercado segurador acerca da utiliza?ao de pe?as 

nos sinistros de danos parciais dos seguros de automoveis.
Apos parecer juridico n9 00104/2019/COAFIPFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU, esta 

claro para a Susep que nao ha impedimento regulatorio a utiliza?ao de pe?as novas, 
originals ou nao, nacionais ou importadas, ou mesmo usadas no ambito da Lei n.9 
12.977/2014.

Oficial da Uniao.

ANGELA FLORES FURTADO

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA N9 186, DE 22 DE AGOSTO DE 2019

O art. 21 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078/90) estabelece que 
o consumidor pode autorizar a utiliza?ao de pe?as que mantenham as especifica?6es 
tecnicas do fabricante[l]. A Susep ratifica este entendimento e solicita as seguradoras que 
especifiquem sempre o tipo de pe?a a ser utilizada nos reparos relacionados aos sinistros 
de danos parciais dos seguros de automoveis.

Nesse sentido e com o objetivo de ampliar a concorrencia no mercado de 
seguro de automoveis, apresentamos os esclarecimentos abaixo:

1. E autorizada a utiliza?ao de pe?as novas, originals ou nao, nacionais ou

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercicio da delega?ao de competencia 
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro n9 257, de 12 
de novembro de 1991, conferindo-Ihe as atribui?6es dispostas no subitem 4.1, alinea "b", 
da regulamenta?ao metrologica aprovada pela Resolu?ao n9 8, de 22 de dezembro de 
2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Tecnico Metrologico para Cronotacografos 
aprovado pela Portaria Inmetro n9 201, de 2 de dezembro de 2004;

E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI n9 
0052600.006748/2019-79 e do sistema Orquestra n9 1450357, resolve:

Aprovar os modelos diario de 125 km/h e semanal de 125km/h, e diario de 180 
km/h e semanal de 180 km/h, de Disco Diagrama, marca VDP, de acordo com as condi?6es 
de aprova?ao especificadas na Integra da portaria.

Nota: A Integra da portaria encontra-se disponivel no sitio do Inmetro: 
http://www.inmetro.gov.br/pam/

importadas.
2. E autorizada a utiliza?ao de pe?as usadas, observadas as disposi?6es da Lei 

n.9 12.977/2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veiculos
automotores terrestres.

3. Em todos os casos a informa?ao deve estar clara para o consumidor na 
proposta de seguro e nas condi?6es contratuais. Deve ficar claro em quais componentes 
poderao ser utilizados os diferentes tipos de pe?as.

referenda
9/2019/SUSEP/DIR2/CGCOM/COPAT, de 07/06/2019, cujo teor perde efeito. 

Atenciosamente,

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA N9 714, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

Oficio Eletronicofim. faz-sePor n9ao

SOLANGE PAIVA VIEIRA 
Superintendente da Susep

PORTARIA N9 7.456, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribui?6es que Ihe 

confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar n9 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, 
inciso I, alinea "a", do Anexo I do Decreto n9 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e 
considerando as manifesta?6es tecnicas exaradas no Processo n9 44011.001936/2019-12, 
resolve:

A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, 
no uso das atribui?6es que Ihe confere o artigo 37 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de 
novembro de 1966, considerando o disposto no artigo 89 da Lei Complementar n. 126, de 
15 de Janeiro de 2007, com base no artigo 40 do Anexo I da Resolu?ao CNSP n. 330, de 
9 de dezembro de 2015 e o que consta do Processo Susep 15414.606625/2019-11, 
resolve:

Art. 19 Aprovar as altera?6es propostas para o estatuto da entidade Funda?ao 
Banrisul de Seguridade Social, nos termos do supracitado processo.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica?ao.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

Art. 19 Tornar sem efeito a PORTARIA SUSEP n9 7417, de 23 de julho de 2019, 
na qual houve a suspensao da autoriza?ao de funcionamento da corretora de resseguros 
concedida a ARX-RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA., CNPJ n. 09.656.599/0001-90, com 
sede social na cidade de Sao Paulo - SP.

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica?ao.

PORTARIA N9 730, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribui?6es que Ihe 
confere o art. 13 da Lei Complementar n9 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, 
alinea "c", do Anexo I do Decreto n9 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as 
manifesta?6es tecnicas exaradas no Processo n9 44011.004847/2019-28, resolve: SOLANGE PAIVA VIEIRA

Este documento pode ser verificado no enderego eletronico 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo codigo 05152019082600046

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil.

http://www.inmetro.gov.br/pam/
http://www.in.gov.br/autenticidade.html


de 19791943 . de 19 de dezembroPortarla n.®

• 3

O Ministro de Estado
atribuiDA PREVILENCIA E ASSISTENCIA social, no uso das 

gSes que Ihe conferem o artigo 6’, caput. e seu § 4’, do
Decreto 81.240, de 20/01/78, considerandc o disposto 

na Resolugao MPAS/CPC 03/79 e tendo em vista 0 que
consta do processo MPAS-301.881/79, onde sao apreciados 

e aprovados o Regulamento, o Plano de Beneficios e a No
ta Tecnica,

a
RESOLVE ;ii

Aprovar 0 Estatuto da
gAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, inserido no 

supramencionado, e autorizar o funcionamento da 

de, com sede e foro em Porto Alegre,;- Estad^do Rio Gran 

de do Sul. At//

FUNDA
processo
entida-

PUBLICADO
D.O.U.
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