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Da Competência do Diretor Administrativo 

 
 

Art. 45 - Cabe ao Diretor Administrativo o planejamento e a responsabilidade pela 
execução das atividades relacionadas com a contabilidade em geral, com a administração de 
pessoal, material e todos os demais serviços gerais e administrativos.  
 
Art. 46 - Compete ao Diretor Administrativo submeter à Diretoria Executiva: 

 
a) Os planos de organização e funcionamento do BANESPREV e suas eventuais 

alterações; 
b) O plano de contas do BANESPREV e suas alterações;  
c) Os balanços, balancetes mensais e demais elementos contábeis, inclusive os 

relatórios de análise; 
d) Os quadros e a lotação do Pessoal, bem como suas alterações; 
e) O plano salarial do Pessoal; 

f) O manual de direitos e deveres do pessoal. 
 
Art. 47 - Cabe, ainda, ao Diretor Administrativo: 
 
a) Organizar e manter atualizado os registros contábeis e a escrituração contábil do 

BANESPREV; 
b) Fazer cumprir as normas estabelecidas no manual dos direitos e deveres do pessoal;  

c) Promover apuração da produtividade dos empregados; 
d) Elaborar e fazer cumprir os planos de compras e estoques de materiais do 

BANESPREV, inclusive a estatística de consumo; 
e) Promover o bom funcionamento dos serviços administrativos, inclusive de expediente, 

protocolo, arquivo, zeladoria, transporte e comunicações; 
f) Apresentar relatório mensal sobre as atividades de sua Diretoria.  
 
 

 

 

Da Competência do Diretor Financeiro 
 

Art. 48 - Cabe ao Diretor Financeiro o planejamento e a responsabilidade pela execução 
das atividades financeiras e patrimoniais do BANESPREV. 
 

Art. 49 - Compete ao Diretor Financeiro propor à Diretoria Executiva: 
 
a) O orçamento-programa anual e suas eventuais alterações;  
b) Os planos de custeio e de aplicação do patrimônio, observando o disposto no 

Parágrafo 2º do art. 8º deste Estatuto; 
c) Os planos de operações, atuariais e financeiras.  
 
Art. 50 - Compete, ainda, ao Diretor Financeiro: 

 
a) Movimentar contas bancárias e valores, assinando cheques e outros documentos 

pertinentes, sempre em conjunto com o Diretor Presidente ou com outro Diretor, 
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procurador, ou empregado para este fim especificamente designados, nos termos do 

art. 44, letra "e" deste Estatuto. 
b) Promover a execução orçamentária; 
c) Zelar pelos valores patrimoniais do BANESPREV; 
d) Promover o funcionamento dos sistemas de investimentos, de acordo com o plano de 

aplicação do patrimônio; 
e) Promover as investigações econométricas indispensáveis à elaboração dos planos de 

custeio e de aplicação do patrimônio; 
f) Providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva, 

pertinentes à formação, conservação, mutação e produtividade do patrimônio do 
BANESPREV;  

g) Controlar a arrecadação de contribuintes devidas ao BANESPREV pelos Participantes 
e Patrocinadoras; 

h) Apresentar relatórios mensais sobre as atividades de sua Diretoria, incluindo 
informações referentes à evolução econômica-financeira do BANESPREV;  

i) Acompanhar e fiscalizar as aplicações feitas pela instituição financeira contratada na 
forma do Parágrafo 2º do art. 8º deste Estatuto, quanto à segurança, rentabilidade e 

liquidez, de forma a resguardar a manutenção da reserva técnica em níveis adequados 
aos imperativos do plano atuarial. 

 

 

 

Do Comitê de Investimentos 
 

Art. 57 - O Comitê de Investimentos é o órgão assessor da Diretoria Executiva, do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, previstos nas letras a, b, c, do Art. 12 
deste Regulamento. 
 
Art. 58 - O Comitê de Investimentos será formado por 4 (quatro) membros, dentre os 
Participantes, com comprovada experiência na área de investimentos, sendo 2 (dois) 
indicados pelo Diretor Presidente do BANESPREV e 2 (dois) eleitos pelos Participantes, 

todos referendados pela Diretoria do Banco do Estado de São Paulo S.A. 
 
Parágrafo 1º - O mandato dos membros eleitos do Comitê de Investimentos, será de 2 
(dois) anos, sendo permitida uma recondução consecutiva; 
 
Parágrafo 2º - Os mandatos dos membros eleitos do Comitê de Investimentos serão 
prorrogados automaticamente até a posse dos seus sucessores, a qual deverá ocorrer até 
30 (trinta) dias após o término dos mandatos; 

 
Parágrafo 3º - Em casos excepcionais, para auxílio e suporte ao Comitê de Investimentos, 
poderá a Diretoria do BANESPREV realizar a contratação, no mercado, de profissionais 
notoriamente reconhecidos, que prestarão serviços específicos, mediante remuneração 
previamente acordada. 
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SEÇÃO I 

Da Competência do Comitê de Investimentos 
 

Art. 59 - Compete ao Comitê de Investimentos: 
 
a) Definir normas e padrões técnicos que irão orientar as decisões para realização de 

operações, nas diversas modalidades de investimentos; 

b) Emitir parecer sobre propostas de investimentos; 
c) Formular e propor planos estratégicos de investimentos de curto, médio e longo 

prazo; 
d) Avaliar a compra, venda, subscrição de ações e de outros investimentos de renda 

variável, bem como as operações financeiras de compra e venda de títulos de renda 
fixa; 

e) Fazer a análise da conjuntura macroeconômica, acompanhando a evolução dos 
mercados de capital, financeiro, imobiliário e outros, relacionando-os com a posição 

da Carteira de Investimentos do Fundo e sugerir alterações;  
f) Posicionar o nível de investimento em relação às normas que regem as aplicações das 

Entidades Fechadas de Previdência Privada e outras legislações existentes ou que 
vierem a existir; 

g) Examinar e dar parecer nos documentos pertinentes e relatórios das operações e 
investimentos realizados. 

 


