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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

A divulgação do Relatório Anual é um compromisso firmado com nossos Assistidos, Participantes e 
Patrocinadores, mesmo antes da determinação legal. Neste documento, procuramos sempre demonstrar, 
de modo transparente e esclarecedor, as informações financeiras, previdenciárias e administrativas da 
BANDEPREV - Bandepe Previdência Social.

Sendo assim relacionaremos a seguir os principais eventos relativos ao exercício 2009:

1 - No relatório referente ao exercício 2008 registramos todas as providências que foram adotadas para 
retorno da normalidade dos Planos de Benefícios administrados pela BANDEPREV, após desistência das 
Patrocinadoras em dar andamento ao processo de retirada de patrocínio dos referidos Planos de 
Benefícios.

A única etapa não concluída do Plano de Ação aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar 
- SPC, atualmente PREVIC - Superintendência Nacional das Entidades de Previdência Complementar e 
doravante assim definida neste relatório, refere-se ao repasse das contribuições da Patrocinadora Banco 
Real e dos Participantes a ela vinculados, relativamente ao período de outubro de 2006 a julho de 2008.

Para equacionar esta pendência, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua reunião de 16/03/09, 
o Instrumento de Transferência de Participantes, Reservas e Fundos entre Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, firmado entre a BANDEPREV, HOLANDAPREVI e Banco REAL, onde estão 
disciplinadas todas as providências necessárias, tais como valores envolvidos, condições e prazos para 
regularização e em especial a autorização para transferência dos saldos acumulados no Plano de 
Aposentadoria da HOLANDAPREVI, pelos participantes que, tendo em vista a retirada de patrocínio acima 
mencionada optaram, naquela ocasião, por inscrever-se no citado Plano da HOLANDAPREVI, e nele 
permaneceram vinculados até julho de 2008.

Após deliberação do Conselho o referido Instrumento foi encaminhado para aprovação da PREVIC, 
entretanto para nossa surpresa foi devolvido através do oficio n° 2229/SPC/DETEC/CGAT.

Em sequência, solicitamos audiência junto a PREVIC para discutirmos o assunto e estamos aguardando 
que seja agendada.

Os valores encontram-se registrados no Balanço da BANDEPREV em 31/12/09 e representavam: 

• Contribuição Patrocinadora: R$ 1.491.665,19

• Contribuição Participante: R$ 1.398.072,60

Finda esta etapa, todos os Participantes serão informados previamente das condições, valores 
envolvidos e prazos para pagamento das contribuições referentes ao período de outubro de 2006 a julho 
de 2008;

2 - Aprovação do novo Estatuto da BANDEPREV pela PREVIC através da Portaria n° 2.847 de 17/04/09, 
publicada no Diário Oficial da União em 20/04/09. O quadro comparativo com as alterações foi 
encaminhado a todos os assistidos e participantes com o informativo da BANDEPREV do mês maio de 
2009, e está reproduzido neste relatório;



3 - Aprovação do novo Regulamento do Plano Básico de Benefícios administrado pela BANDEPREV, 
pela PREVIC através da Portaria n° 3.010, de 20/08/09, publicada no Diário Oficial da União em 21/08/09. 
O quadro comparativo com as alterações foi encaminhado a todos os assistidos e participantes com o 
informativo da BANDEPREV do mês de agosto de 2009, e está reproduzido neste relatório. 

4 - Alteração efetuada na premissa atuarial do Plano Básico de Benefício administrado pela 
BANDEPREV para o exercício de 2010, relativamente ao crescimento salarial que passou para 0,50%.

• Crescimento Salarial - percentual de crescimento real dos salários, acima da inflação no longo prazo 
e de acordo com a política salarial da Patrocinadora. Apenas refletindo nos benefícios a conceder, 
ou seja, na massa de participantes que ainda não está recebendo benefícios.

5 - Os Planos de Benefícios administrados pela BANDEPREV fecharam o exercício 2009 todos 
superavitários, conforme Parecer Atuarial elaborado pela empresa de consultoria Mercer Human 
Resource Consulting  vide páginas 36, 37 e 38 deste Relatório. De forma resumida os números são:

• Plano Básico (G0, G1 e G2): Superávit de R$ 210.865.976,01

• Plano Especial 1  (G9): Superávit de R$ 2.537.531,67

• Plano Especial 2 (Redutores): Superávit de R$ 1.466.837,43

6 - Em decorrência do processo administrativo n° 4400003024/2006-90 instaurado pela PREVIC, os 
membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva que exerciam mandatos no ano de 2002, 
foram autuados pela antes referida Entidade, fruto de demanda de um participante da BANDEPREV, onde 
é questionado o procedimento adotado, quando da unificação patrimonial dos grupos G0, G1 e G2, 
ocorrida também no ano de 2002.

 O referido Auto de Infração foi contestado tempestivamente por todos os autuados, encontrando-se 
em tramitação interna no âmbito da PREVIC.

Importante lembrar que o Projeto de Unificação Patrimonial referido foi fruto de um processo conjunto 
das Entidades que representam os Assistidos e Participantes, a BANDEPREV e o Patrocinador, sendo em 
seguida aprovado pela própria PREVIC. 

Simultaneamente ao auto de infração, a PREVIC determinou que BANDEPREV apresentasse um Plano 
de Ação para desfazer a unificação dos grupos, a BANDEPREV requereu formalmente que a PREVIC 
considerasse está a matéria sob análise naquele Órgão e por isso, ficasse condicionada a adotar tal 
procedimento, se a decisão final fosse nesse sentido.
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PROGRAMA PREVIDENCIALPROGRAMA PREVIDENCIAL

Em 31 de dezembro de 2009, o quadro social da Bandeprev estava constituído por: 333 participantes e 
1790 assistidos, perfazendo um total de 2.123 pessoas.

Durante o ano de 2009, foram concedidas 11 aposentadorias por tempo de contribuição, 14 pensões por 
morte, 40 benefícios de auxílio doença, 03 aposentadoria por invalidez e 01 aposentadoria por idade.

Ainda em 2009, realizamos o recadastramento dos participantes ativos e assistidos.
O quadro a seguir contém o comparativo entre o número de participantes e assistidos no final dos dois 

últimos anos.

Dezembro - 2008 Dezembro - 2009
Discriminação Quantidade Quantidade
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1.1.1 Tempo de Contribuição
1.1.2 Idade

1. Assistidos

1.1.4 Especial

1.2 Pensionista

1.3 Auxílio Doença

2. Participantes Ativos
3. Participantes Autopatrocinados

TOTAL 

4. Participantes do BPD*
5. Participantes Demitidos**

PLANO ESPECIAL I

TOTAL 

1.1.1 Tempo de Contribuição
1.1 Aposentadorias

1.1.1 Tempo de Contribuição

1. Assistidos
1.1 Aposentadorias

PLANO ESPECIAL II

PLANO BÁSICO

TOTAL 

1. Assistidos
1.1 Aposentadorias

DISTRIBUIÇÃO DOS ASSISTIDOS POR TIPO DE BENEFÍCIO 

1.222 

9 

169 

10 

266 

114
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Tempo Contribuição

Idade

Invalidez

Especial

Pensão por Morte

Auxílio Doença

* Benefício Proporcional Deferidos
** Aguardando definição situação da opção dos institutos (BPD, Auto patrocínio, Saque de Reservas e Portabilidades)



Dezembro - 2008 Dezembro - 2009
Discriminação Valor R$ Mil Valor R$ Mil
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1.1.1 Tempo de Contribuição
1.1.2 Idade

1. Assistidos

1.1.4 Especial
1.2 Pensionista
1.3 Auxílio Doença

PLANO ESPECIAL I

1.1.1 Tempo de Contribuição
1.1 Aposentadorias

1.1.1 Tempo de Contribuição

1. Assistidos
1.1 Aposentadorias

PLANO ESPECIAL II

PLANO BÁSICO

1. Assistidos
1.1 Aposentadorias

TOTAL 

PAGAMENTO ÚNICO

1. Reserva de Poupança

2. Pecúlio por Morte

PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS DE RENDA CONTINUADA 
E PAGAMENTO ÚNICO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS EM R$ MIL
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DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS, ASSISTIDOS E 
BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO POR FAIXA ETÁRIA
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-
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2008 2009

Pagamento de Renda Continuada Plano Básico R$ Mil 
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-

200 

400 

600 
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PROGRAMA ADMINISTRATIVOPROGRAMA ADMINISTRATIVO

Descrição Plano
Básico

Plano 
Especial I 

Plano 
Especial II Total

PESSOAL E ENCARGOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS JURÍDICOS

SERVIÇOS ATUARIAIS

SERVIÇOS AUDITORIA

SERVIÇOS CONSULTORIAS

SERVIÇOS INFORMÁTICA

SERVIÇOS COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

SERVIÇOS GRAFICOS

SERVIÇOS CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO/PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ( 1 )

DESPESAS GERAIS
FORNECIMENTO DE ENERGIA

ENTIDADE DE CLASSE

DESPESA ALUGUEL

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

DESPESAS MATERIAL

INSS TERCEIROS

DESPESAS PASSAGENS

DESPESAS COPA, LIMPEZA

DIVULGAÇÃO A PARTICIPANTES

CUSTAS JUDICIAIS

DESPESA COM PIS/COFINS

OUTRAS DESPESAS GERAIS ( 2 )

OUTRAS DESPESAS ( 3 )

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

TOTAL GERAL

(1) Vigilância; Transporte (Táxi), Manutenções Elevador, Ar Condicionado, Central Telefônica, Cálculo de Processo Judiciais.

Em 2009, visando o aperfeiçoamento e qualificação dos seus funcionários, a Bandeprev manteve a 
sua política de desenvolvimento de pessoal, realizando vários seminários e treinamentos, entre eles: Curso 
de Introdução à Previdência Complementar, Workshop da Nova Planificação Contábil e Workshop do 
Custeio Administrativo das Entidades  Fechadas de Previdência Complementar.

Ao final de 2009, a Bandeprev contava com 14 funcionários.

(2) Fornecimento de Água, Xerox; Microfilmagem, Estacionamento, Correção Imposto a Recolher, Bancárias, Cartório, Impostos e Taxas,
Jornal, Revista, Publicações, Hospedagem, Diárias, Refeições, Seguros.

(3) Registros de Despesas Administrativas não contempladas nas demais.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO 2009
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1.507.354,47    5.197,41      9.858,94     1.522.410,82 
1.598.613,53      9.352,10        7.489,86       1.615.455,49    

652.474,96         170,25          322,65          652.967,86      
223.154,03         6.014,86        1.165,26       230.334,15      
51.288,00           245,91          466,05          51.999,96        
63.487,64           25,05            47,47            63.560,16        

291.473,46         1.397,55        2.648,57       295.519,58      

88.979,88           426,49          808,26          90.214,63        

59.621,96           285,87          541,78          60.449,61        

31.252,64           149,85          283,99          31.686,48        

45.686,09           217,59          412,37          46.316,05        

91.194,86           418,68          793,47          92.407,01        

702.527,38      3.239,78      7.136,74     712.903,90    

41.065,28           196,99          373,83          41.636,11        

55.185,50
           

263,36
          

499,78
          

55.948,64
        

57.100,75
           

273,92
          

519,81
          

57.894,48
        

23.452,71
           

96,96
            

184,00
          

23.733,67
        

15.507,49
           

74,39
            

141,17
          

15.723,05
        

106.293,81
         

501,47
          

951,64
          

107.746,92
      

6.218,87
             

24,27
            

46,05
            

6.289,19
          

12.610,45
           

60,49
            

114,80
          

12.785,74
        

65.185,17
           

-
                

-
               

65.185,17
        

3.104,68
             

-
                

-
               

3.104,68
          

278.086,70
         

1.571,78
        

3.971,37
       

283.629,85
      

38.715,98
           

176,15
          

334,27
          

39.226,40
        

4.763,17

          

22,84

          

43,23

          

4.829,24

        

44.189,65

        

-

              

-

              

44.189,65

      

3.857.448,20

    

17.812,13

    

24.528,77

   

3.899.789,10

 



PROGRAMA DE INVESTIMENTOSPROGRAMA DE INVESTIMENTOS

ESTRUTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR PLANOS

Participação Participação

Discriminação % %

1. Disponível (A)

2.2.2 Ações

Total Recurso Garantidor (A + B)

Discriminação

Total Recurso Garantidor (A + B)

2.1 Renda Fixa

2.1.1 Fundo Exclusivo Multimercado FIC OLINDA

2.2.1 Fundo Exclusivo Multimercado FIC OLINDA

R$ MIL R$ MIL

2.1.3 Títulos Securitizados 

2.1.2 Fundo FIQFI REF DI Centrum Van Gogh

2.2 Renda Variável

2.3 Imóveis 

2. Programa de Investimentos (B)

2.1.1 Fundo Exclusivo FI Renda Fixa BANDEPREV

PLANO BÁSICO

PLANO ESPECIAL I

2.1 Renda Fixa

1. Disponível (A)

2. Programa de Investimentos (B)

2.4 Empréstimo 

Dezembro - 2008
Posição

Dezembro - 2009
Posição
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O ano de 2009 teve o seu início marcado por fortes incertezas e um cenário de pessimismo 
para o mercado financeiro, principalmente para os ativos de maior risco, como a bolsa e moedas 
de países emergentes. Entretanto, o Brasil tinha grandes possibilidades de ser o primeiro a sair da 
crise, com fundamentos econômicos sólidos o suficiente para que não fossem necessário forte 
aperto monetário e fiscal, colocando o país em situação menos vulnerável frente ao aconteci-
mentos externos.

Nesse contexto, o Banco Central reduziu a taxa de juros para estimular a demanda e os níveis 
de preços das ações na Bovespa, tornaram-se um excelente investimento para médio e longo pra-
zos, proporcionando ótima oportunidade de investimento do país.

Os reflexos foram positivos nos investimentos dos planos de benefícios administrados pela 
Bandeprev, apresentando uma rentabilidade consolidada de todos os planos de 11,86 % aa, 
superando a meta atuarial em 26,98 %aa.

0,00% 0,01%

100,00% 99,99%
92,99% 90,27%

55,31% 58,14%

0,08% 0,08%

37,60% 32,05%

5,18% 7,76%

5,18% 7,76%

0,00% 0,00%

0,58% 0,54%
1,25% 1,43%

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

50

1
60.734

0,27

5.876

5.627 5.876

0,23

5.627

441.129

987

1.090.952

69

902

1.173.088
1.117.511

719.762648.921

5.8765.627

5.627

96.07260.735

96.071
1

5.876

1.237.928

14.635

1.173.139 1.237.997

6.766

396.762

17.704

6.641



2.1 Renda Fixa

1. Disponível (A)

2. Programa de Investimentos (B)

2.1.1 Fundo Exclusivo FI Renda Fixa BANDEPREV

Total Recurso Garantidor (A + B)
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Participação Participação

% %R$ MIL R$ MIL

Dezembro - 2008
Posição

Dezembro - 2009
Posição

PLANO ESPECIAL II

Discriminação

PATRIMÔNIOS POR PLANOS

0,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%10.822        

         

       10.822 
0,27 

10.822 
            

           

10.822 

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%10.983 

10.983 

10.983 

10.983 

0,28 

1.173.088 1.237.928 

-

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2008 2009

PATRIMÔNIO PLANO BÁSICO R$ MIL 

5.627 5.876 

-

4.000 

8.000 

2008 2009

PATRIMÔNIO PLANO ESPECIAL I R$ MIL

10.822 10.983 

-

4.000 

8.000 

12.000 

2008 2009

PATRIMÔNIO PLANO ESPECIAL II R$ MIL



RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA E INTERNA

Posição Participação
Descrição R$ MIL %

1. Total Investimentos              
1.1 Recurso Gestão Terceirizada                  
1.1.1 Asset Banco Santander (Brasil)                     
1.2 Recurso Administrado pela Bandeprev  (AETQ*)                                          

1.2.1 Imóveis                            
1.2.2 Empréstimo                          

1.2.3 Ações/Renda Variável                                  

* Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: Evandro Couceiro Costa Júnior.            

PLANOS BENEFÍCIOS CONSOLIDADOS Dezembro-2009
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TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DE ALOCAÇÕES VERSUS
 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E LEGISLAÇÃO VIGENTE

Renda Fixa

Renda Fixa

Renda Fixa

75,00%

0,00%

0,00%

87,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Até 100% (art. 35)

Até 100% (art. 35)

Até 100% (art. 35)

90,27%

100,00%

100,00%

Renda Variável 0,00% 10,00% 20,00% Até 70% (art. 36) 7,76%

Imóveis 0,00% 0,80% 2,00% Até 8%  (art. 39) 0,54%

Empréstimos 0,50% 2,00% 3,00% Até 15% (art. 40) 1,43%

POSIÇÃO EM DEZEMBRO/2009

Limite Inferior % Alvo % Limite Superior % % Definido pela % Efetivamente

 Resolução BACEN nº 3.792 Aplicado

SEGMENTOS

PLANO BÁSICO

PLANO ESPECIAL I

PLANO ESPECIAL II

Política de Investimentos

Margem de Alocação

RENTABILIDADE DAS RESERVAS TÉCNICAS POR PLANO E CONSOLIDADA - 2009

GRÁFICO COMPARATIVO RENTABILIDADE DAS RESERVAS TÉCNICAS
POR PLANO E CONSOLIDAÇÃO X META ATUARIAL X CDI

9,87%CDI

Rentabilidade Consolidada

Meta Atuarial

Plano Básico

Plano Especial I

11,86%

9,34%

11,88%

10,58%

10,60%Plano Especial II

1.254.786 100,00%
1.230.441 98,06%

1.230.441 98,06%

24.345 1,94%

6.641 0,53%
17.704 1,41%

1 0,00%

11,86%

9,34%

11,88%

10,58% 10,60%
9,87%

0,00%

7,00%

14,00%

Rentabilidade 
Consolidada

Meta Atuarial Plano Básico Plano Especial I Plano Especial II CDI
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Carteira  (%) Meta Atuarial (%) Variação S/ a Meta (%)

RENTABILIDADE CONSOLIDADA RESERVAS TÉCNICAS 
BANDEPREV DESDE 1998 EM %

ANO

PRINCIPAIS DESPESAS COM CUSTOS DE GESTÃO DAS CARTEIRAS
DE INVESTIMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - 2009

TAXA DE CUSTÓDIA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TAXA ANDIMA

AUDITORIA
CETIP
CVM
SELIC
ANBID

DNP

BM&F

Descrição
Plano
Básico

Plano
Especial I  

Plano
Especial II 

Total

CUSTOS GESTÃO DE CARTEIRAS

TOTAL GERAL

DESPESAS DE INVESTIMENTOS ANO 2009

        

        

               

            

          

          

          

            

            

          

    

1999

1998

24,92

12,24

2000 14,92

2001 16,66

2002 31,54

2003 20,34

2004 18,35

2005 14,67

2006 14,71

2007 13,91

2008 9,78

2009 11,86

Acumulada 547,95 332,04

12,88 75,93

165,03

11,47 121,27

9,34 126,98

14,94

8,64

12,50

11,35 129,25

145,95

166,80

141,67

128,7311,59

163,44

119,65

146,80

16,00

21,61

17,00

104,13

9,00

    1.457.485,22       6.749,30     12.643,78   1.476.878,29 

1.069.013,28      5.073,68        9.483,89       1.083.570,85    

190.537,54         914,25          1.736,73       193.188,52      

109,23                0,52              0,97              110,71             

3.563,47             16,91            31,61            3.612,00          

66.392,56           137,05          256,17          66.785,77        

53.274,52           252,85          472,63          54.000,00        

53.990,40           256,25          478,98          54.725,63        

8.495,51             40,32            75,37            8.611,20          

-                     -                -               -                   

12.108,71           57,47            107,42          12.273,61        

1.457.485,22    6.749,30      12.643,78   1.476.878,29 
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18/2009 17/12/2009

CPF:

Cargo:

Segmento:

Diretor Superintendente

Plano de Benefícios

Taxa de juros: indexador: INPC5% a.a.

Comentários:

Risco Legal

Risco Operacional

Outros

236.138.404-30

Controle de Riscos: Risco de Mercado

Plano de Benefícios: Plano Básico

Taxa mínima atuarial (TMA):

Nº da ata de aprovação: Data de aprovação pelo Conselho Deliberativo:

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ: Evandro Couceiro Costa Júnior

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

RELATÓRIO RESUMO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Aprovada para o exercício de 2010

Mínimo Máximo AlvoSegmento Investimento

os diversos tipos de riscos aqui apresentados são 
monitorados pela própria Entidade e/ou por presta-
dores de serviços tais como: gestor/administrador, 
custodiante, consultorias.

60,00% 100,00% 82,70%

0,00% 20,00% 10,00%

0,00% 10,00% 5,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,00% 0,70%

0,00% 2,50% 1,60%

Utiliza Derivativos: SIM

Segmento Renda Fixa

Segmento Renda Variável

Segmento de Investimentos Estruturados

Segmento de Investimentos no Exterior

Segmento de Imóveis

Segmento Operações com Participantes

Longo 

Prazo

Otimista Base Pessimista 2011 2012 2013

35,00 50,00 15,00 - - -

5,60 5,10 4,20 4,70 4,30 4,50

4,20 4,40 5,00 4,10 3,70 3,50

4,00 4,50 5,50 4,00 3.9 3,50
8,25 8,75 11,75 9,25 8,75 8,00
8,45 8,60 10,90 9,60 9,00 8,30

41,00 42,00 44,70 41,00 40,00 39,50

1,66 1,74 1,88 1,72 1,78 1,74

18,00 14,00 12,00 13,00 11,00 14,00

0,00 -2,00 -3,50 -2,00 -1,50 -1,30

38,00 26,00 14,00 21,00 19,00 23,00

Saldo B.Comercial (US$ bi)

Transações Correntes (US$ bi)

Ibovespa (%)

Observações e Justificativas

SELIC %a.a. (fim do ano)

SELIC/CDI %a.a. (média anual)

Dívida/PIB (%)

US$ /R$ (fim do ano)

Probabilidade (%)

PIB (%)

IPCA (%)

IGP-M (%)

Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas

Médio PrazoCurto Prazo - 2010Cenário

As probabilidades de ocorrência definidas para cada cenário macroeconômico de curto prazo (2010) são:  35% Otimista, 
50% Base e 15% Pessimista. O limite máximo para diversificação em pessoas jurídicas e conglomerados é de 7% à 13% 
para PJ financeiras e de 6% à 9% para PJ não financeiras, de acordo com a escala de rating considerada pela Entidade 
conforme descrito no texto integral da sua Política de Investimentos.

Alocação de Recursos

Período de referência: 01/2010 à 12/2010
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Imóveis 100,00% INPC 5,00%

Operações com Participantes 105,00% INPC 5,00%

Investimentos no Exterior não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Investimentos Estruturados 100,00% CDI 3,00%

Renda Fixa 100,00% CDI 1,00%

Renda Variável 100,00% Ibovespa Fechamento -

Meta de Rentabilidade dos Segmentos

Segmentos
Indexador Taxa de Juros

ao anoPartic % Índice

Esclarecimentos Adicionais

A Entidade adota critérios de avaliação de risco de crédito baseados na classificação de risco (rating) para emissores 
privados de títulos de dívida. Com base na nota obtida para o rating, são determinados limites de diversificação 
complementares.
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RELATÓRIO RESUMO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

18/2009

   CPF:

Cargo: Diretor Superintendente

Segmento: Plano de Benefícios

Comentários:

Outros

Taxa mínima atuarial (TMA): Taxa de juros: 5% aa Indexador: INPC

Controle de Riscos: Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

Risco Legal

Risco Operacional

Nº da ata de aprovação: Data aprovação pelo Conselho Deliberativo: 17/12/2009

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ: Evandro Couceiro Costa Junior

236.138.404-30

Plano de Benefícios:  Plano de Especial  I - G9

os diversos tipos de riscos aqui apresentados são 
monitorados pela própria Entidade e/ou por presta-
dores de serviços tais como: gestor/administrador, 
custodiante, consultorias.

Aprovada para o exercício de 2010

P.I. (Piso) P.I. (Teto) Alvo

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Longo Prazo

Otimista Base Pessimista 2011 2012 2013

35,00 50,00 15,00 - - -

5,60 5,10 4,20 4,70 4,30 4,50

4,20 4,40 5,00 4,10 3,70 3,50

4,00 4,50 5,50 4,00 3.9 3,50

8,25 8,75 11,75 9,25 8,75 8,00

8,45 8,60 10,90 9,60 9,00 8,30

41,00 42,00 44,70 41,00 40,00 39,50

1,66 1,74 1,88 1,72 1,78 1,74

18,00 14,00 12,00 13,00 11,00 14,00

0,00 -2,00 -3,50 -2,00 -1,50 -1,30

38,00 26,00 14,00 21,00 19,00 23,00

US$ /R$ (fim do ano)

Saldo B.Comercial (US$ bi)

Transações Correntes (US$ bi)

Ibovespa (%)

Observações e Justificativas

PIB (%)

IPCA (%)

IGP-M (%)

SELIC %a.a. (fim do ano)

SELIC/CDI %a.a. (média anual)

Dívida/PIB (%)

SIM

Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas

Cenário Curto Prazo - 2010 Médio Prazo

Probabilidade (%)

Segmento Renda Variável

Segmento de Investimentos Estruturados

Segmento de Investimentos no Exterior

Segmento de Imóveis

Segmento Operações com Participantes

Utiliza Derivativos:

Alocação de Recursos

Período de referência: 01/2010 à 12/2010

Investimentos

Segmento Renda Fixa

As probabilidades de ocorrência definidas para cada cenário macroeconômico de curto prazo (2010) são:  35% Otimista, 
50% Base e 15% Pessimista. O limite máximo para diversificação em pessoas jurídicas e conglomerados é de 7% à 13% 
para PJ financeiras e de 6% à 9% para PJ não financeiras, de acordo com a escala de rating considerada pela Entidade con-
forme descrito no texto integral da sua Política de Investimentos.
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Investimentos Estruturados não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Operações com Participantes não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Investimentos no Exterior não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Imóveis não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Renda Fixa 100,00% CDI 1,00%

Renda Variável não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Esclarecimentos Adicionais

Meta de Rentabilidade dos Segmentos

Segmentos
Indexador Taxa de Juros

ao ano Partic % Índice

A Entidade adota critérios de avaliação de risco de crédito baseados na classificação de risco (rating) para emissores priva-
dos de títulos de dívida. Com base na nota obtida para o rating, são determinados limites de diversificação complementa-
res.
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P.I. (Piso) P.I. (Teto) Alvo

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Longo Prazo

Otimista Base Pessimista 2011 2012 2013

35,00 50,00 15,00 - - -

5,60 5,10 4,20 4,70 4,30 4,50

4,20 4,40 5,00 4,10 3,70 3,50

4,00 4,50 5,50 4,00 3.9 3,50

8,25 8,75 11,75 9,25 8,75 8,00

8,45 8,60 10,90 9,60 9,00 8,30

41,00 42,00 44,70 41,00 40,00 39,50

1,66 1,74 1,88 1,72 1,78 1,74

18,00 14,00 12,00 13,00 11,00 14,00

0,00 -2,00 -3,50 -2,00 -1,50 -1,30

38,00 26,00 14,00 21,00 19,00 23,00

US$ /R$ (fim do ano)

Saldo B.Comercial (US$ bi)

Transações Correntes (US$ bi)

Ibovespa (%)

Observações e Justificativas

PIB (%)

IPCA (%)

IGP-M (%)

SELIC %a.a. (fim do ano)

SELIC/CDI %a.a. (média anual)

Dívida/PIB (%)

SIM

Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas

Cenário Curto Prazo - 2010 Médio Prazo

Probabilidade (%)

Segmento Renda Variável

Segmento de Investimentos Estruturados

Segmento de Investimentos no Exterior

Segmento de Imóveis

Segmento Operações com Participantes

Utiliza Derivativos:

Alocação de Recursos

Período de referência: 01/2010 à 12/2010

Investimentos

Segmento Renda Fixa

As probabilidades de ocorrência definidas para cada cenário macroeconômico de curto prazo (2010) são:  35% Otimista, 
50% Base e 15% Pessimista. O limite máximo para diversificação em pessoas jurídicas e conglomerados é de 7% à 13% 
para PJ financeiras e de 6% à 9% para PJ não financeiras, de acordo com a escala de rating considerada pela Entidade con-
forme descrito no texto integral da sua Política de Investimentos.

RELATÓRIO RESUMO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Aprovada para o exercício de 2010

18/2009

   CPF:

Cargo: Diretor Superintendente

Segmento: Plano de Benefícios

Comentários:

Outros

Taxa mínima atuarial (TMA): Taxa de juros: 5% aa Indexador: INPC

Controle de Riscos: Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

Risco Legal

Risco Operacional

Nº da ata de aprovação: Data aprovação pelo Conselho Deliberativo: 17/12/2009

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ: Evandro Couceiro Costa Junior

236.138.404-30

Plano de Benefícios:  Plano de Especial  II - G1G2

os diversos tipos de riscos aqui apresentados são 
monitorados pela própria Entidade e/ou por presta-
dores de serviços tais como: gestor/administrador, 
custodiante, consultorias.
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Investimentos Estruturados não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Operações com Participantes não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Investimentos no Exterior não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Imóveis não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Renda Fixa 100,00% CDI 1,00%

Renda Variável não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Esclarecimentos Adicionais

Meta de Rentabilidade dos Segmentos

Segmentos
Indexador Taxa de Juros

ao ano Partic % Índice

A Entidade adota critérios de avaliação de risco de crédito baseados na classificação de risco (rating) para emissores priva-
dos de títulos de dívida. Com base na nota obtida para o rating, são determinados limites de diversificação complementa-
res.
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P.I. (Piso) P.I. (Teto) Alvo

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Longo Prazo

Otimista Base Pessimista 2011 2012 2013

35,00 50,00 15,00 - - -

5,60 5,10 4,20 4,70 4,30 4,50

4,20 4,40 5,00 4,10 3,70 3,50

4,00 4,50 5,50 4,00 3.9 3,50

8,25 8,75 11,75 9,25 8,75 8,00

8,45 8,60 10,90 9,60 9,00 8,30

41,00 42,00 44,70 41,00 40,00 39,50

1,66 1,74 1,88 1,72 1,78 1,74

18,00 14,00 12,00 13,00 11,00 14,00

0,00 -2,00 -3,50 -2,00 -1,50 -1,30

38,00 26,00 14,00 21,00 19,00 23,00

US$ /R$ (fim do ano)

Saldo B.Comercial (US$ bi)

Transações Correntes (US$ bi)

Ibovespa (%)

Observações e Justificativas

PIB (%)

IPCA (%)

IGP-M (%)

SELIC %a.a. (fim do ano)

SELIC/CDI %a.a. (média anual)

Dívida/PIB (%)

SIM

Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas

Cenário Curto Prazo - 2010 Médio Prazo

Probabilidade (%)

Segmento Renda Variável

Segmento de Investimentos Estruturados

Segmento de Investimentos no Exterior

Segmento de Imóveis

Segmento Operações com Participantes

Utiliza Derivativos:

Alocação de Recursos

Período de referência: 01/2010 à 12/2010

Investimentos

Segmento Renda Fixa

As probabilidades de ocorrência para cada cenário macroeconômico de curto prazo (2010) são:  35% Otimista, 50% Base e 
15% Pessimista. O limite máximo para diversificação em pessoas jurídicas e conglomerados é de 7% à 13% para PJ finance-
iras e de 6% à 9% para PJ não financeiras, de acordo com a escala de rating considerada pela Entidade conforme descrito 
no texto integral da sua Política de Investimentos.

RELATÓRIO RESUMO - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Aprovada para o exercício de 2010

18/2009

   CPF:

Cargo: Diretor Superintendente

Segmento: Plano de Benefícios

Comentários:

Outros

Taxa mínima atuarial (TMA): Taxa de juros: 5% aa Indexador: INPC

Controle de Riscos: Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

Risco Legal

Risco Operacional

Nº da ata de aprovação: Data aprovação pelo Conselho Deliberativo: 17/12/2009

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ: Evandro Couceiro Costa Junior

236.138.404-30

Plano de Benefícios:  Plano de Gestão Administrativa - PGA

os diversos tipos de riscos aqui apresentados são 
monitorados pela própria Entidade e/ou por presta-
dores de serviços tais como: gestor/administrador, 
custodiante, consultorias.
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Investimentos Estruturados não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Operações com Participantes não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Investimentos no Exterior não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Imóveis não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Renda Fixa 100,00% CDI 1,00%

Renda Variável não haverá alocação, e assim, não haverá meta

Esclarecimentos Adicionais

Meta de Rentabilidade dos Segmentos

Segmentos
Indexador Taxa de Juros

ao ano Partic % Índice

A Entidade adota critérios de avaliação de risco de crédito baseados na classificação de risco (rating) para emissores priva-
dos de títulos de dívida. Com base na nota obtida para o rating, são determinados limites de diversificação complementa-
res.
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ATIVO 2009 2008 PASSIVO 2009 2008

DISPONÍVEL 51

                                        

EXIGÍVEL OPERACIONAL          1.327
Programa previdencial             540 

REALIZÁVEL 1.191.941

  

Programa administrativo             787 
Programa previdencial 142

                                           

Programa administrativo 2.263

    

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL        20.985 
Programa de investimentos 1.189.536

  

Programa previdencial        20.813 
Títulos de renda fixa 1.107.400

  

Programa administrativo             172 
Títulos de renda variável 60.735

                

Investimentos imobiliários 6.766

        

 

EXIGÍVEL ATUARIAL 970.394
970.394Operações com participantes 14.635

       
      

      

 

 

Provisões matemáticas
Benefícios concedidos 869.090

PERMANENTE 162

           

           

 

 

Benefícios a conceder 101.304
Imobilizado 162

            

RESERVAS E FUNDOS
Equilíbrio técnico

      199.448 

Fundos

   151.651

   47.797

Resultado realizado    151.651
   Superávit técnico acumulado 151.651

Programa administrativo 42.520
Programa de investimentos 5.277

TOTAL DO ATIVO 1.192.154 TOTAL DO PASSIVO 1.192.154

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

70

1.260.165
2.943
2.436

1.254.786
1.134.370

96.071
6.641

17.704

146
146

1.260.381

1.472
599
873

21.981
21.749

232

970.139
970.139
863.236
106.903
266.789
214.870
214.870
214.870
51.919
45.322
6.597

1.260.381
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008
(Em milhares de reais)

2009 2008

PROGRAMA PREVIDENCIAL
Recursos coletados 6.933
Recursos utilizados (68.941)
Constituições/reversões de contingências 709
Custeio administrativo (1.034)
Resultados dos investimentos previdenciais 102.681
Constituições/reversões de provisões atuariais (970.394)
Constituições/reversões de fundos 1.081.697
Superávit técnico do exercício 151.651

PROGRAMA ASSISTENCIAL
Recursos utilizados (4)
Resultado dos investimentos assistenciais

Reversão de fundos

93

(813)

Operações transitórias (902)

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Recursos oriundos de outros programas 2.406
Receitas 362
Despesas (3.104)
Constituições/reversões  de contingências (36)
Resultado dos investimentos administrativos

Constituição de fundos

4.882

5.412
Operações transitórias 902

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Renda fixa 141.813
Renda variável (35.955)
Investimentos imobiliários 1.569
Operações com participantes 2.781
Relacionados com o disponível (190)
Custeio administrativo (1.372)
Resultados transferidos de outros programas (107.656)
Constituição de fundos 990

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

10.679       

(73.922)     
(2.523)       
(1.509)

       
130.239

     255
            -
                63.219

       

-

                -

                -

                

-

                3.107

         

311

            

(3.900)

       

(51)

            

3.335

         

-

                

2.802

         

88.996       
43.596       

866            
3.234

         
(200)

          (1.598)
       (133.574)

   1.320



PROGRAMA PREVIDENCIAL     (62.746)

Entradas 6.798           

Recursos coletados 6.933           
Recursos a receber (135)                      
Outros realizáveis/exigibilidades -                    

Saídas (69.544)    

Recursos utilizados (68.941)    
Utilizações a pagar (46)               
Outros realizáveis/exigibilidades (31)
Constituições de contingências (526)        

PROGRAMA ASSISTENCIAL (906)          

Entradas

Saídas

(917)

11

         

         

         

 

 

 
Operações transitórias

Operações transitórias

Recursos utilizados

(917)

15
(4)

         

                  

 

  

PROGRAMA ADMINISTRATIVO (2.044)     

Entradas 1.279                

Receitas 362                

Operações transitórias

Constituições/reversões de contingências

Operações transitórias

917                     
Saídas (3.323)     

Despesas       (3.104)
      20Despesas a pagar

Permanente                46 

         

            (202) 

         

Outros realizáveis/exigibilidades
          (68)

           

Constituições de contingências
          (15)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 65.713       

Renda fixa    91.483 

Renda variável     (30.170)

           

Investimentos imobiliários        2.524
Operações com participantes        2.067 
Relacionados com o disponível         (191)

FLUXO NAS DISPONIBILIDADES               17 

VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 17

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008
(Em milhares de reais)

2009 2008

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS FINANCEIROS

25

(67.571)  

7.904     

10.679   
(2.781)    

6
            (75.475)
  (73.922)
  34

          -

             (1.587)

    -

             

-

             
-

             

-

             

-

             

-

             

(3.652)

    

320

        

311

        

9

            

-

-

             

(3.972)

    

(3.900)

    

2

            

16

          

(90)

         

-
-

             

71.242

62.026
   8.260

     991

        165
(200)

 19

 19
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008

(Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Bandeprev - Bandepe Previdência Social é uma entidade fechada de previdência complementar pri-
vada, sem fins lucrativos, constituída em conformidade com a Lei Complementar nº 109/01, autoriza-
da a funcionar por prazo indeterminado, tendo como patrocinadores o Banco BANDEPE S.A. (atual 
denominação do Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE), a Bandeprev - Bandepe Previdência Social e o 
Banco ABN AMRO Real S.A. (incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em abril de 2009).

A Entidade é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como finalidade 
conceder benefícios de pecúlio e/ou renda complementar ou assemelhados aos da Previdência Social 
para participantes, assistidos e seus beneficiários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as 
diretrizes contábeis estabelecidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS para as 
entidades fechadas de previdência complementar. Essas diretrizes não requerem a divulgação em sepa-
rado de ativos e passivos circulantes e a longo prazo.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações contábeis são aquelas 
determinadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC (que, conforme 
disposto na Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, substitui a Secretaria de Previdência Comple-
mentar - SPC), e podem ser resumidas como segue:

a) Resultado das operações

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência.

b) Realizável

Programa previdencial

O realizável previdencial é apurado em conformidade com o regime de competência, estando 
representado pelos valores e direitos da Entidade relativos às contribuições dos patrocinadores e 
participantes ativos e assistidos.

Programa administrativo

O realizável administrativo é apurado em conformidade com o regime de competência, estando 
representado pelos valores a receber decorrentes de operações de natureza administrativa.
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c) Programa de investimentos - ativo

Títulos de renda fixa e renda variável

Em atendimento à Resolução CGPC/MPAS nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos e valores mobi-
liários são classificados em duas categorias, a saber:

• Títulos para negociação - registram os títulos com o propósito de serem negociados, independente-
mente do prazo a decorrer, os quais são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de mercado, e 
seus efeitos são reconhecidos em conta específica no resultado do exercício.

• Títulos mantidos até o vencimento - registram os títulos com vencimentos superiores a 12 meses da 
data de aquisição e que a Entidade mantenha interesse e capacidade financeira de mantê-los até o 
vencimento, bem como classificados como de baixo risco por agência de risco do país, os quais 
serão avaliados pela taxa intrínseca dos títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, quan-
do aplicável.

Os fundos de investimentos financeiros são avaliados pelo valor da cota, informado pelos adminis-
tradores dos fundos nas datas dos balanços.

Custódia de títulos

As aplicações no segmento de renda fixa são registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia - SELIC e na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, e os investimentos em ações 
são registrados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC, por meio do Banco ABN 
AMRO Real S.A. (incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em abril de 2009), em atendimen-
to à Resolução BACEN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.

Investimentos imobiliários

Os imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados ao valor decorrente das reavalia-
ções realizadas. As depreciações das construções são calculadas pelo método linear às taxas entre 
2,17% e 4% ao ano, considerando as normas da PREVIC e a vida útil remanescente estipulada nos 
laudos de avaliação.

Operações com participantes

Estão representadas por empréstimos concedidos a participantes e assistidos, os quais estão 
demonstrados pelos saldos originais acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços da Taxa Referencial - TR mais juros de 1,0%, 1,2 %, 1,4% ou 2% ao mês, de acordo com o perío-
do de sua concessão.

 
d) Exigível operacional

É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias incorridos, estando representado pelas obrigações 
decorrentes de direito a benefícios pelos participantes, prestação de serviços de terceiros e obriga-
ções fiscais.

e) Exigível atuarial - provisões matemáticas

As provisões matemáticas dos planos de benefícios são determinadas em bases atuariais sob a res-
ponsabilidade dos atuários externos contratados pela Entidade e são constituídas para fazer face 
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aos compromissos relativos aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes, assistidos e 
seus beneficiários.

A provisão de benefícios concedidos representa o valor atual dos benefícios do plano com os com-
promissos futuros da Entidade para com os assistidos que já estão em gozo de benefícios de presta-
ção continuada, aposentadorias e pensões.

A provisão de benefícios a conceder representa a diferença entre o valor atual das obrigações futu-
ras da Entidade e o valor atual das contribuições futuras dos patrocinadores e participantes.

O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por base os seguintes métodos: (i) agregado, para 
avaliação do benefício de aposentadoria, pensão e pecúlio; e (ii) repartição simples, para avaliação 
dos demais benefícios do plano, excetuando o benefício de auxílio-doença pago na forma de renda 
após os dois primeiros anos de sua concessão, que é calculado por capitalização. A estrutura do 
cálculo atuarial contempla uma taxa de retorno dos investimentos à razão de 5% ao ano.

f) Fundos dos programas administrativo e de investimentos

O fundo administrativo corresponde ao valor apurado decorrente das sobras entre as contribuições 
para a cobertura das despesas administrativas e as despesas administrativas mensais efetivamente 
incorridas.

O fundo de investimentos tem como objetivo quitar, em caso de falecimento, os empréstimos con-
tratados pelos participantes e assistidos. Este fundo é constituído mediante a cobrança de taxa de 
risco quando da operação de empréstimo (0,75% para os participantes e 1,5% para os assistidos). 

g) Transferências interprogramas.

Programa administrativo

Esse programa recebe valores transferidos do programa de investimentos e do programa previden-
cial para cobertura das respectivas despesas administrativas.

Programa previdencial

Os valores registrados como despesas administrativas previdenciais no programa administrativo 
são cobertos por transferências mensais do programa previdencial.

 
Programa de investimentos

As receitas dos investimentos mensais (correção monetária, juros, ágio, prêmios, dividendos, lucros 
de venda, etc.), deduzidas das despesas (Imposto de Renda, Imposto sobre Operações Financeiras - 
IOF, prejuízos na venda, deságio, etc.), são transferidas para os programas previdencial e adminis-
trativo, de acordo com a participação de cada programa.
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4. REALIZÁVEL - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

a) Composição da carteira de títulos de renda fixa e renda variável

(*) Compreende os custos mais os rendimentos incorridos até a data de balanço.

b) Composição por prazo de vencimento:
 

 2009  2008

 Valor de  ValorValor  

 custo (*)  contábilcontábil     
Títulos mantidos até o vencimento     441.129 

Renda fixa     441.129 

Títulos securitizados  441.129 
  
Títulos para negociação 

   
666.271

 

Renda fixa  

   
666.271

 

Cotas de fundos de investimento - FIF   17.350
 

Cotas de fundos de investimento - FIC   648.921
 

 

 

Renda variável
 

     60.735 

Fundos de investimento em ações
 

     
60.735

 

Total 1.168.135
 

396.762 396.762

396.762 396.762
396.762 396.762

737.608 737.608

737.608 737.608
17.846 17.846

719.762 719.762
96.071 96.071

96.071 96.071

1.230.441 1.230.441

 

2009

 

2008

 

  
Sem

 

Acima

 

de

  

Sem

 

Acima

 

de

  
 

vencimento 360 dias Total vencimento 360 dias
Total

   Títulos mantidos até o vencimento
           

-
 

441.129
 

441.129
Renda fixa

            
-

 
441.129

 
441.129

Títulos securitizados (a) -
 

441.129
 

441.129

   Títulos para negociação 666.271
            

-
 

666.271
Renda fixa

 
666.271

            
-

 
666.271

Cotas de fundos de
 

investimento - FIF 902
 

-  
902

Cotas de fundos de investimento - FIF 

    exclusivo (b)  16.448  -  16.448
Cotas de fundos de  investimento - FAQ

  exclusivo (b)  648.921  -  648.921
   

Renda variável    60.735              -      60.735
Fundos de investimento em ações 60.735              -      60.735

Total 727.006 441.129 1.168.135

396.762 
396.762 
396.762 

 
           -            

-
 

- 

-

 
-

 
 

           

-

 
-

396.762 

           - 
           - 

- 
 

737.608 

737.608
 

987 

16.859
 

719.762

 
 
  

96.071

 
96.071

833.679 

   396.762 
   396.762 

396.762 
 

   737.608 
   

737.608
 

987 

16.859
 

719.762

 
 

    

96.071

 
96.071

1.230.441 

(a) Os títulos securitizados referem-se a títulos públicos federais (ESTI 980315 - Assunção de Dívida do Estado de Pernambu-
co), os quais são atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI mais juros de 6% ao ano. Esses 
títulos possuem pagamento anual de juros e principal em 15 de janeiro de cada ano, com vencimento final em 15 de janei-
ro de 2022.
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(b) A carteira consolidada desses fundos de renda fixa está assim distribuída:

 c) Investimentos imobiliários

 

2009

 
  

Vencimento

  
 

Até Após

 
Natureza 12 meses 12 meses Total

 Títulos para negociação:
 

 
Letras Financeiras do Tesouro -

 
LFT

 
Pública

 
Letras do Tesouro Nacional -

 
LTN

 
Pública

 
Notas do Tesouro Nacional -

 
NTN -B

 
Pública

 
Notas do Tesouro Nacional -

 
NTN -F

 
Pública

 
Certificados de Depósito Bancário -

 
CDB

 
Privada

 

Debêntures não conversíveis em ações

 

Privada 
Operações compromissadas

 

  
 Valores  líquidos a pagar dos Fundos

 Total  

48.946
 

99.967

3.854
 - 

83.391 

19.382 

35.594 
       (63)

291.071

119.765
128.318

9.218

16.894

50.725
30.581
90.049
            - 

445.550

168.711

228.285
13.072

16.894
134.116

49.963

125.643
       (63)

736.621

2009 2008

Edificações de uso próprio  494   494  
Edificações locadas à patrocinadora - Banco ABN AMRO Real S.A.  
(incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em abril de 2009) 3.241 3.237  
Edificações locadas a terceiros 3.211 3.229  

( - ) Depreciações acumuladas  (305) (194) 

Total  6.641 6.766  

O resultado com imóveis, no montante de R$ 866 (R$1.569 em 2008) encontra-se compondo o 
saldo da rubrica "Programa de Investimentos - Investimentos Imobiliários", da demonstração do 
resultado.

d) Operações com participantes

O saldo do exercício de 2009, no montante de R$17.704 (R$14.635 em 2008), refere-se a emprésti-
mos com participantes e assistidos.

5. REALIZÁVEL - PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Os valores apresentados sob a rubrica "Compensação e restituição de INSS autônomos" referem-se a 
compensações e restituição decorrentes de decisão judicial favorável concedida à Entidade, relativos 
ao INSS sobre honorários de diretores, pagos indevidamente.

 2009 2008
 
Compensação e restituição de INSS autônomos  
Adiantamentos a terceiros  

Outros  

Total  

2.357 2.224

 3 7
76 32

2.436 2.263
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6. EXIGÍVEL OPERACIONAL

Programa previdencial

Programa administrativo

 

7. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

A composição e a movimentação das provisões para contingências, bem como os respectivos depósi-
tos judiciais, que visam proteger o patrimônio de eventuais sentenças desfavoráveis, estão registrados 
e demonstrados em conformidade com a Resolução CGPC/MPAS nº 5, de 30 de janeiro de 2002, alte-
rada pela Resolução CGPC/MPAS nº 10, de 5 de julho de 2002 e são como segue:

 2009  2008
 
Provisão para reserva de poupança  

Provisão para pecúlio por morte  

Outros  

Total  

512 488 

10 33 
  77   19 

599 540 

 2009  2008
 

 
 

 

Total
 

Serviços de terceiros  
Retenções a recolher  
Provisões para férias e encargos sociais

377 290
448 447
48 50

873 787

 

Em 1º de  

janeiro de  

2009 2009

Constituição  

(reversão/  

pagamentos)  

no exercício

Em 31 de  

dezembro de  

   
Contingências previdenciais  
Contingências trabalhistas  
Total das  provisões  
Depósitos judiciais  
Valor líquido de exposição  

27.452 2.849
  

30.301
  604 72

       

676

  
28.056 2.921 30.977

(7.071) (1.925) (8.996)

20.985 996 21.981

As contingências previdenciais referem-se a ações cíveis e na justiça do trabalho, movidas em sua maio-
ria pelos participantes que questionam o valor e/ou a correção dos benefícios. A Entidade provisiona os 
valores em risco informados pelos advogados externos cuja probabilidade de perda seja possível e mais 
que provável.

 
8. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO EXIGÍVEL ATUARIAL

 2009 2008  

 Provisões matemáticas:
Benefícios concedidos  

Benefícios do plano  

Benefícios a c  onceder  

Benefícios do plano com a geração atual
Contribuição definida  

Benefício definido  

( -) Outras contribuições da geração atual
Total do exigível atuarial

 

863.236 869.090

  863.236 869.090

  

106.903 101.304
127.967 124.676

4.609 2.437
123.358 122.239
(21.064) (23.372)
970.139 970.394
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9. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

As despesas administrativas da Entidade são suportadas por contribuições específicas, conforme taxa 
estabelecida quando da reavaliação atuarial, sendo os custos administrativos com a administração dos 
investimentos deduzidos da rentabilidade obtida em cada mês, critério esse denominado "cota líqui-
da", e utilização do fundo administrativo.

As despesas administrativas diretas são alocadas separadamente em seu respectivo programa (Previ-
dencial ou Investimentos). O rateio das despesas por programas é efetuado na proporção dos custos 
dos funcionários e membros dos órgãos estatutários ligados às atividades de cada programa (em 
2009, 56,84% para o programa previdencial e 43,16% para o programa de investimentos e em 2008, 
53,31% para o programa previdencial e 46,69% para o programa de investimentos). O rateio adminis-
trativo por plano de benefício é efetuado em função do volume de recursos financeiros de cada plano.

10. ORÇAMENTO GERAL

A Entidade elaborou os orçamentos gerais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, de acor-
do com o estabelecido na Resolução CGPC/MPAS nº 5, de 30 de janeiro de 2002, e alterada pela Reso-
lução CGPC/MPAS nº 10, de 5 de julho de 2002.

11. RENTABILIDADE DOS PLANOS

A rentabilidade líquida agregada, acumulada no exercício de 2009, obtida pela aplicação do patrimô-
nio da Entidade foi de 11,86% (9,78% no exercício de 2008), utilizando o método da TIR (Taxa Interna 
de Retorno).

 
12. MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Em 21 de maio de 2009, a Secretaria de Previdência Complementar, aprovou a Instrução SPC nº 31, 
que disciplina os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência comple-
mentar para realizar operações, por meio de negociações privadas, com ações de emissão de compa-
nhias abertas negociadas em bolsa de valores ou admitidas à negociação em mercado de balcão orga-
nizado.

Em 24 de setembro de 2009, o Conselho Monetário Nacional, aprovou a Resolução CMN nº 3.792, 
que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas 
entidades fechadas de previdência complementar.

Em 23 de dezembro de 2009, a Lei nº 12.154 criou a Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar - PREVIC, que atuará como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das enti-
dades fechadas de previdência complementar, alterou as Leis nº 11.457, de 16 de março de 2007, e nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, e dá outras providências.

13. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 1º de janeiro de 2010, entraram em vigor: 

• Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, que dispõe sobre os procedimentos contábeis das 
entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências (apresentação do novo 
plano de contas e novos demonstrativos contábeis: Demonstração do Ativo Líquido - 
DAL/Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL/Demonstração do Plano de Gestão Admi-
nistrativa - DPGA/Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano - DOAP), revogando as Resolu-
ções CGPC nº 5, de 30 de janeiro de 2002, nº 10, de 5 de julho de 2002, nº 17, de 28 de março de 
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2006, nº 25, de 30 de junho de 2008, o artigo 2º da Resolução CGPC nº 22, de 25 de setembro de 
2006, e os artigos 12 e 13 da Resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006.

• Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, que dispõe sobre os critérios e limites para custeio 
das despesas administrativas pelas entidades fechadas de previdência complementar (definição de 
novas fontes para cobertura, critérios quantitativos/qualitativos e criação de regulamento para o 
PGA - Plano de Gestão Administrativa), e dá outras providências, revogando a Resolução SPC nº 01, 
de 9 de outubro de 1978, e as demais disposições em contrário.

• Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, que estabelece normas específicas para os proce-
dimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, define a forma, o meio e 
a periodicidade de envio das demonstrações contábeis, e dá outras providências (normas comple-
mentares e função/funcionalidade das contas), revogando a Instrução SPC nº 25, de 21 de julho de 
2008.
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DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS:

Exercício 2009 Exercício 2009Exercício 2008 Exercício 2008P A S S I V OA T I V O

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO BÁSICO

          DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Exercício 2009DESCRIÇÃO Exercício 2008

     

(+) CONTRIBUIÇÕES  6.932.922,24

(-) BENEFÍCIOS (67.675.152,36)

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES  108.091.555,15

(=) RECURSOS LÍQUIDOS  47.349.325,03

(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO  (2.705.635,17)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO  674.055,94

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS  (958.672.676,64)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS  1.060.404.586,16

(+/-) INCORPORAÇÃO (DISSOLUÇÃO) DE PLANO(S)  901.922,76

(=)   SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  147.951.578,08

Comentários sobre a RENTABILIDADE do 
Plano:  
A rentabilidade no exercício de 2009 foi de 
11,88% calculada pela taxa interna de retorno 
(TIR).

ATIVO 1.175.702.127,72 PASSIVO 1.175.702.127,72         

  DISPONÍVEL 50.263,99   CONTAS A PAGAR 1.316.864,03

  CONTAS A RECEBER 2.401.542,07   VALORES EM LITÍGIO 20.985.143,12

  APLICAÇÕES 1.173.088.326,32   COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 958.672.676,64                           

    Renda Fixa 1.090.951.753,65

    Renda Variável 60.735.016,96

  FUNDOS 46.775.865,85

    Imóveis 6.766.276,05

    Empréstimos/Financiamentos 14.635.279,66

  SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO ACUMULADO 147.951.578,08

                            

  BENS DE USO PRÓPRIO 161.995,34

Exercício 2009 Exercício 2009Exercício 2008 Exercício 2008P A S S I V OA T I V O

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO ESPECIAL Nº 1 (G9)

          DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Exercício 2009DESCRIÇÃO Exercício 2008

     

(-) BENEFÍCIOS (297.659,84)

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES  620.647,73

(=) RECURSOS LÍQUIDOS  322.987,89

(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO  (12.008,65)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO  (309,80)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS  (3.001.122,99)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS  5.026.782,21

(=)   SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  2.336.328,66

Comentários sobre a RENTABILIDADE do 
Plano: 
A rentabilidade no exercício de 2009 foi de 
10,58% calculada pela taxa interna de retorno 
(TIR)..

ATIVO 5.626.863,12 PASSIVO 5.626.863,12         

  DISPONÍVEL 225,55   CONTAS A PAGAR 5.206,70

  CONTAS A RECEBER -

  APLICAÇÕES 5.626.637,57 

  COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 3.001.122,99                           

    Renda Fixa 5.626.637,57

  FUNDOS 284.204,77

  SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO ACUMULADO 2.336.328,66

1.243.492.474,93 1.243.492.474,93
 

69.154,69 1.429.352,06

5.349.672,44 21.980.972,01

1.237.927.579,08 958.398.008,94

1.117.511.159,63

96.071.510,90

50.818.165,91

6.640.781,64

17.704.126,91

210.865.976,01

146.068,72

10.678.862,97

(72.694.971,54)

134.818.655,91

72.802.547,34

(3.546.226,73)

(2.574.290,32)

274.667,70

(4.042.300,06)

-

62.914.397,93

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:
A Bandeprev vem utilizando 15% da receita previdenciária e recursos oriundos do fundo 
administrativo que foi constituído para este fim. O saldo deste fundo em 31/12/2009 foi de 
R$ 44.221.430,27 que em comparação com o saldo de 31/12/2008 (R$ 41.498.884,80), 
apresentou uma evolução de 6,56% em função da boa rentabilidade dos investimentos.

5.904.743,22 

274,30 

 28.763,21 

 5.875.705,71 

5.875.705,71 

 5.904.743,22 

 39.387,06 

 3.026.951,89 

 300.872,60 

 2.537.531,67

(316.229,36)

 577.733,89 

 261.504,53 

 (17.804,79)

 -   

 (25.828,90)

 (16.667,83)

 201.203,01 

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:
A Bandeprev utiliza recursos oriundos do fundo administrativo que foi constituído para 
este fim. O saldo deste fundo em 31/12/2009 foi de R$ 300.872,60 que em comparação 
com o saldo de 31/12/2008 (R$ 284.204,77), apresentou uma evolução de 5,86% em 
função da boa rentabilidade dos investimentos. 
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DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS:

Exercício 2009 Exercício 2009Exercício 2008 Exercício 2008P A S S I V OA T I V O

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO ESPECIAL Nº 2 (G1/G2)

          DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Exercício 2009DESCRIÇÃO Exercício 2008

     

(-) BENEFÍCIOS (968.097,24)

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 1.212.419,37

(=) RECURSOS LÍQUIDOS 244.322,13

(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO  (24.403,24)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO  (604,47)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS  (8.720.499,23)

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS  9.862.572,61

(=)   SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  1.361.387,80

Comentários sobre a RENTABILIDADE do 
Plano:  
A rentabilidade no exercício de 2009 foi de 
10,60% calculada pela taxa interna de retorno 
(TIR).

ATIVO 10.824.642,59 PASSIVO          

  DISPONÍVEL 267,90   CONTAS A PAGAR 5.409,88

  CONTAS A RECEBER 2.827,06

  APLICAÇÕES 10.821.547,63

10.821.547,63

 

  COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 8.720.499,23                           

    Renda Fixa

  FUNDOS 737.345,68

  SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO ACUMULADO 1.361.387,80

10.824.642,5910.984.021,61

279,65

692,45

10.983.049,51

10.983.049,51 

 10.984.021,61 

 3.707,81 

 8.713.539,75 

 799.936,62 

 1.466.837,43 

 (910.669,22)

 1.096.265,15 

 185.595,93 

 (24.514,84)

 -   

 6.959,48 

 (62.590,94)

 105.449,63 

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:
A Bandeprev utiliza recursos oriundos do fundo administrativo que foi constituído para 
este fim. O saldo deste fundo em 31/12/2009 foi de R$ 799.936,62 que em comparação 
com o saldo de 31/12/2008 (R$ 737.345,68), apresentou uma evolução de 8,49% em 
função da boa rentabilidade dos investimentos. 



PARECER ATUARIAL

PARECERESPARECERES

1. Introdução

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano Básico patrocinado pelo Banco 
de Pernambuco S/A, Bandeprev - Bandepe Previdência Social e Banco Real S/A / Santander (Brasil) S/A, 
Plano Especial I de Aposentadoria Suplementar e Plano Especial II de Aposentadoria Suplementar, ambos 
patrocinados pelo Banco de Pernambuco S/A, todos mantidos pela Bandeprev, apresentamos nosso pare-
cer sobre a situação atuarial dos citados Planos, em 31 de dezembro de 2009.

2. Posição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos

Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos em 31 de dezem-
bro de 2009:

Plano Básico

Conta Nome R$
2.3            EXIGÍVEL ATUARIAL R$ 958.398.008,94 
2.3.1          PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 958.398.008,94 
2.3.1.1         BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 851.495.570,00 
2.3.1.1.01            Benefícios do Plano R$ 851.495.570,00 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida R$ 0,00 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido R$ 851.495.570,00 
2.3.1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER R$ 106.902.438,94 
2.3.1.2.01 Benefícios do Plano com a Geração Atual R$ 127.966.739,78 
2.3.1.2.01.01 Contribuição Definida R$ 4.608.392,78 
2.3.1.2.01.02 Benefício Definido R$ 123.358.347,00 
2.3.1.2.03 Outras Contribuições da Geração Atual (-) R$ 21.064.300,84 
2.3.1.3 PROV. MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.01 Serviço Passado (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.02 Déficit Equacionado (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.03 Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias R$ 0,00 
2.4. RESERVAS E FUNDOS R$ 261.684.141,92 

2.4.1 EQUILÍBRIO TÉCNICO R$ 210.865.976,01 
2.4.1.1 RESULTADOS REALIZADOS R$ 210.865.976,01 
2.4.1.1.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO R$ 210.865.976,01 
2.4.1.1.01.01 Reserva de Contingência R$ 210.865.976,01 
2.4.1.1.01.02 Reserva para Revisão do Plano R$ 0,00 
2.4.1.1.02 DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-) R$ 0,00 
2.4.2 FUNDOS R$ 50.818.165,91 
2.4.2.1 Programa Previdencial R$ 0,00 
2.4.2.2 Programa Assistencial R$ 0,00 
2.4.2.3 Programa Administrativo R$ 44.221.430,27 
2.4.2.4 Programa de Investimentos R$ 6.596.735,64 
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Plano Especial I de Aposentadoria Suplementar

Conta Nome R$
2.3            EXIGÍVEL ATUARIAL

2.3.1          PROVISÕES MATEMÁTICAS
2.3.1.1         BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.1.01            Benefícios do Plano 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido
2.3.1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.3.1.2.01 Benefícios do Plano com a Geração Atual
2.3.1.2.01.01 Contribuição Definida
2.3.1.2.01.02 Benefício Definido
2.3.1.2.03 Outras Contribuições da Geração Atual (-)
2.3.1.3 PROV. MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)
2.3.1.3.01 Serviço Passado (-)
2.3.1.3.02 Déficit Equacionado (-)
2.3.1.3.03 Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias
2.4. RESERVAS E FUNDOS

2.4.1 EQUILÍBRIO TÉCNICO
2.4.1.1 RESULTADOS REALIZADOS
2.4.1.1.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
2.4.1.1.01.01 Reserva de Contingência
2.4.1.1.01.02 Reserva para Revisão do Plano
2.4.1.1.02 DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)
2.4.2 FUNDOS
2.4.2.1 Programa Previdencial
2.4.2.2 Programa Assistencial
2.4.2.3 Programa Administrativo
2.4.2.4 Programa de Investimentos

R$ 3.026.951,89 

R$ 3.026.951,89 
R$ 3.026.951,89 
R$ 3.026.951,89 
R$  0,00 
R$  3.026.951,89 
R$  0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 2.838.404,27 

R$ 2.537.531,67 
R$ 2.537.531,67 
R$ 2.537.531,67 
R$ 756.737,97 
R$ 1.780.793,70 
R$ 0,00 
R$ 300.872,60 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 300.872,60 
R$ 0,00 

37



Plano Especial II de Aposentadoria Suplementar

Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:

(1) O Regulamento do Plano Básico que se encontra em manutenção, e dos Planos Especiais I e II de 
Aposentadoria Suplementar que se encontram em extinção, vigentes em 31/12/2009.

(2) Os dados individuais, posicionados em 31/07/2009, dos participantes e beneficiários do plano 
fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource Consulting que, após a realização de tes-
tes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os ade-
quados para fins desta avaliação atuarial.

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial deste exercício 
objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de 
dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detec-
tadas e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a BANDEPREV a responsabilidade 
plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

(3) A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, 
respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o regulamento 
do plano de benefícios.

Conta Nome R$
2.3            EXIGÍVEL ATUARIAL

2.3.1          PROVISÕES MATEMÁTICAS
2.3.1.1         BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.1.01            Benefícios do Plano 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido
2.3.1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.3.1.2.01 Benefícios do Plano com a Geração Atual
2.3.1.2.01.01 Contribuição Definida
2.3.1.2.01.02 Benefício Definido
2.3.1.2.03 Outras Contribuições da Geração Atual (-)
2.3.1.3 PROV. MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)
2.3.1.3.01 Serviço Passado (-)
2.3.1.3.02 Déficit Equacionado (-)
2.3.1.3.03 Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias
2.4. RESERVAS E FUNDOS

2.4.1 EQUILÍBRIO TÉCNICO
2.4.1.1 RESULTADOS REALIZADOS
2.4.1.1.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
2.4.1.1.01.01 Reserva de Contingência
2.4.1.1.01.02 Reserva para Revisão do Plano
2.4.1.1.02 DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)
2.4.2 FUNDOS
2.4.2.1 Programa Previdencial
2.4.2.2 Programa Assistencial
2.4.2.3 Programa Administrativo
2.4.2.4 Programa de Investimentos

R$ 8.713.539,75 
R$ 8.713.539,75 
R$ 8.713.539,75 
R$ 8.713.539,75 
R$ 0,00 
R$ 8.713.539,75 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 2.266.774,05 
R$ 1.466.837,43 
R$ 1.466.837,43 
R$ 1.466.837,43 
R$ 1.466.837,43 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 799.936,62 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 799.936,62 
R$ 0,00 
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(4) Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela BANDEPREV à Mercer Human Resource Consulting, 
bem como os valores dos Fundos Administrativos e de Investimentos.

Observamos um incremento no valor do superávit observado em 31/12/2009, comparado àquele 
observado em 31/12/2008, que deveu-se, principalmente, à rentabilidade dos investimentos da 
entidade superior à meta atuarial projetada para os compromisso do Plano. A Reserva de Contin-
gência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na Resolução CGPC 
nº 26 de 29/09/2008. No caso do Plano Especial I de Aposentadoria Suplementar, o excesso do 
superávit sobre a reserva de contingências foi destinado à constituição da reserva especial para 
revisão do plano.

Certificamos ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2010, a composição do Patrimônio de 
Cobertura do Plano e dos Fundos, deverá ser apresentada de acordo com o Plano de Contas 
previsto na Resolução nº 28,de 26/01/2009 e Instrução nº 34, de 24/09/2009, conforme disposto 
a seguir:
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2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.220.082.150,86 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO  1.169.263.984,95 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 958.398.008,94 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 851.495.570,00 

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA - 

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 851.495.570,00 

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 717.151.500,00 

2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO-PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 134.344.070,00 

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONDEDER 106.902.438,94 

2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 4.608.392,78 

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) 3.911.658,12 

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 696.734,66 

2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 93.084.216,28 

2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 113.666.569,48 

2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 3.516.712,11 

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES 17.065.641,09 

2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO 9.209.829,88 

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 9.691.777,52 

2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 299.852,38 

2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES 182.895,26 

2.3.1.1.02.04.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA - 

2.3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES - 

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - 

2.3.1.1.03.01.00 (-) SERVIÇO PASSADO - 

2.3.1.1.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES ) - 

2.3.1.1.03.01.02 (-) PARTICIPANTES - 

2.3.1.1.03.02.00 (-) DÉFICIT EQUACIONADO - 

2.3.1.1.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) - 

2.3.1.1.03.02.02 (-) PARTICIPANTES - 

2.3.1.1.03.02.03 (-) ASSISTIDOS - 

2.3.1.1.03.03.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - 

2.3.1.1.03.03.01 (+/-) PATROCINADOR(ES) - 

2.3.1.1.03.03.02 (+/-) PARTICIPANTES - 

2.3.1.1.03.03.03 (+/-) ASSISTIDOS - 

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 210.865.976,01 

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS 210.865.976,01 

2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 210.865.976,01 

2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 210.865.976,01 

2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO - 

2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO - 

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR - 

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS 50.818.165,91 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS - 

2.3.2.1.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR - 

2.3.2.1.02.00.00 REVISÃO DE PLANO - 

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL  - 

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINSTRATIVOS 44.221.430,27 

2.3.2.2.01.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.221.430,27 

2.3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - 

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 6.596.735,64 

2.4.0.0.00.00.00 GESTÃO ASSISTENCIAL - 

Conta Nome R$

Plano Básico
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Ressaltamos o que se segue: 

a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes a reversão de aposentadoria em 
pensão por morte e ao pecúlio por morte do aposentado válido foram registradas na conta 
2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões 
referentes a reversão de aposentadoria por invalidez em pensão por morte e ao pecúlio por morte 
do inválido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não 
programados - assistidos). 

b) A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual 
dos benefícios futuros não programados - assistidos).

c) As provisões referentes a futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte e de 
pecúlio por morte de futuro aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 
(valor atual dos benefícios futuros programados).

d) As provisões referentes a futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por morte e 
de pecúlio por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na 
conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados) 

e) As provisões referentes a pensão por morte e pecúlio por morte de participante ativo foram 
registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).
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2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS

2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO-PROGRAMADOS - ASSISTIDOS

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONDEDER

2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO

2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS

2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO  

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS

2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES

2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.04.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA

2.3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 

2.3.1.1.03.01.00 (-) SERVIÇO PASSADO

2.3.1.1.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES )  

2.3.1.1.03.01.02 (-) PARTICIPANTES

2.3.1.1.03.02.00 (-) DÉFICIT EQUACIONADO

2.3.1.1.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) 

2.3.1.1.03.02.02 (-) PARTICIPANTES

2.3.1.1.03.02.03 (-) ASSISTIDOS

2.3.1.1.03.03.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

2.3.1.1.03.03.01 (+/-) PATROCINADOR(ES) 

2.3.1.1.03.03.02 (+/-) PARTICIPANTES  

2.3.1.1.03.03.03 (+/-) ASSISTIDOS

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS

2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO

2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS

2.3.2.1.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR

2.3.2.1.02.00.00 REVISÃO DE PLANO

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINSTRATIVOS

2.3.2.2.01.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

2.4.0.0.00.00.00 GESTÃO ASSISTENCIAL

Conta Nome R$

Plano Especial I de Aposentadoria Suplementar

 5.865.356,16 

 5.564.483,56 

 3.026.951,89 

 3.026.951,89 

                   -   

                   -   

 3.026.951,89 

 3.026.951,89 

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

 2.537.531,67 

 2.537.531,67 

 2.537.531,67 

    756.737,97 

 1.780.793,70 

                   -   

                   -   

    300.872,60 

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

    300.872,60 

    300.872,60 

                   -   

                   -   

                   -   
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2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS

2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO-PROGRAMADOS - ASSISTIDOS

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONDEDER

2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO

2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS

2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO  

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS

2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES

2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.04.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA

2.3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 

2.3.1.1.03.01.00 (-) SERVIÇO PASSADO

2.3.1.1.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES )  

2.3.1.1.03.01.02 (-) PARTICIPANTES

2.3.1.1.03.02.00 (-) DÉFICIT EQUACIONADO

2.3.1.1.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) 

2.3.1.1.03.02.02 (-) PARTICIPANTES

2.3.1.1.03.02.03 (-) ASSISTIDOS

2.3.1.1.03.03.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

2.3.1.1.03.03.01 (+/-) PATROCINADOR(ES) 

2.3.1.1.03.03.02 (+/-) PARTICIPANTES  

2.3.1.1.03.03.03 (+/-) ASSISTIDOS

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS

2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO

2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS

2.3.2.1.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR

2.3.2.1.02.00.00 REVISÃO DE PLANO

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINSTRATIVOS

2.3.2.2.01.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

2.4.0.0.00.00.00 GESTÃO ASSISTENCIAL

Conta Nome R$

Plano Especial II de Aposentadoria Suplementar

 10.980.313,80 

 10.180.377,18 

   8.713.539,75 

   8.713.539,75 

                     -   

                     -   

   8.713.539,75 

   8.713.539,75 

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

   1.466.837,43 

   1.466.837,43 

   1.466.837,43 

   1.466.837,43 

                     -   

                     -   

                     -   

      799.936,62 

                     -

-

-

-

799.936,62

799.936,62

-

-

-   
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Descrição Plano Básico Especial I Especial II

Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) INPC (1) INPC (1) INPC (1)

Taxa real anual de juros 5,00%aa 5,00%aa 5,00%aa

Projeção de crescimento real de salário 0,50%aa (2) N/A* (2) N/A* (2)

Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS 0,00% 0,00% 0,00%

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano 0,00% 0,00% 0,00%

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 0,98 N/A* N/A*

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 0,98 0,98 0,98

Hipótese sobre rotatividade Mercer Service (3) N/A* N/A*

Tábua de mortalidade geral AT-2000 (4) AT-2000 (3) AT-2000 (3)

Tábua de mortalidade de inválidos IAPB-57 N/A* N/A*

Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability N/A* N/A*

Outras hipóteses biométricas utilizadas. Hipóteses de entrada

em aposentadoria (5) N/A* N/A*

(*N/A = Não Aplicável)

3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados os Planos Básico, Especial I e Especial II de Aposen-
tadoria Suplementar

3.1 Observações:

3.1.1 Plano Básico

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE;

(2) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela(s) Patrocinadora(s) levando em consi-
deração a expectativa de reajustes salarias de longo prazo.

(3) Pela Mercer Service, a rotatividade varia de acordo com o tempo de serviço (TS) e a faixa salarial:

• 0 - 10   SM = 0,45 / (TS+1);
• 10 - 20 SM = 0,30 / (TS+1); e
• Acima de 20 SM  = 0,15 / (TS+1).

(4) Foi utilizada a tábua de mortalidade AT-2000, segregada por sexo.

(5)  A hipótese adotada reflete a experiência verificada na Entidade que é de 100% de aposentadoria 
na data da primeira elegibilidade a este benefício pelo plano.

O método atuarial adotado foi o "Método Agregado" para a avaliação dos benefícios de aposentado-
ria, pensão por morte e pecúlio. O método adotado para o benefício programado atende a exigência do 
método de financiamento mínimo dos encargos atuariais definido no item 6 da Resolução n.º 18 do 
CGPC.

'A Resolução n.º 18 do CGPC, em seu item 5 inciso II, indica o método Repartição de Capitais de 
Cobertura para avaliação do benefício de auxílio-reclusão pago na forma de renda, sendo necessário, por-
tanto, a utilização de tábua contendo as probabilidades de entrada em gozo desse benefício. Como no 
Brasil não existe tal tábua, estamos avaliando esse benefício pelo método de Repartição Simples. Utiliza-
mos o método de Repartição Simples para avaliar o benefício de auxílio-doença pago na forma de renda 
durante os dois primeiros anos de sua concessão e após esse período consideramos o participante como 
se inválido fosse e avaliamos esse benefício por capitalização, conforme estabelecido na Resolução CPC 
01/78.



Informamos que a hipótese de crescimento salarial foi alterada nesta avaliação, de 1% para 0,5%, em 
adaptação à política salarial das Patrocinadoras do Plano. Não houve alteração nas demais hipóteses atua-
riais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação 
atuarial realizada no exercício de 2008.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de 
31/12/2009 são apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técni-
co-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar.

3.1.2 Plano Especial I de Aposentadoria Suplementar

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE;

(2) Não existem participantes ativos vinculados à este Plano.

(3) Foi utilizada a tábua de mortalidade AT-2000, segregada por sexo.

Não houve alteração nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na 
presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício de 2008.

O método atuarial adotado para o benefício programado atende a exigência do método de financia-
mento mínimo dos encargos atuariais definido no item 6 da Resolução n.º 18 do CGPC.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de 
31/12/2009 são apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técni-
co-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar.

3.1.3 Plano Especial II de Aposentadoria Suplementar

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE;

(2) Não existem participantes ativos vinculados à este Plano.

(3) Foi utilizada a tábua de mortalidade AT-2000, segregada por sexo.

Não houve alteração nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na 
presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício de 2008.

O método atuarial adotado para o benefício programado atende a exigência do método de financia-
mento mínimo dos encargos atuariais definido no item 6 da Resolução n.º 18 do CGPC.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de 
31/12/2009 são apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técni-
co-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar.
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4. Plano de Custeio para o Exercício de 2010

As contribuições para o Plano de Aposentadoria serão efetuadas com base nos seguintes níveis: 

4.1 Plano Básico

• Patrocinadora:

Contribuição normal: 4,07% da folha de salários dos participantes do Plano Básico;

Contribuição para cobertura de despesas administrativas: 0,63% da folha de salários dos participan-
tes do Plano Básico. Durante este exercício, a Patrocinadora poderá se utilizar dos recursos já existentes no 
Fundo Administrativo para custear estas despesas.

• Participantes ativos dos Grupos G0 e G1:

Contribuição normal: contribuição escalonada com os seguintes percentuais: 1,95% sobre o salário 
de participação + 1,30% sobre o excesso do salário de participação sobre a metade do valor do teto do 
salário de benefício vigente, estabelecido pela Previdência Oficial + 4,55% sobre o excesso do salário de 
participação sobre o valor do teto do salário de benefício vigente, estabelecido pela Previdência Oficial:

• Participantes ativos do Grupo G2:

Contribuição normal: contribuição escalonada com os seguintes percentuais: 1,63% sobre o salário 
de participação + 1,63% sobre o excesso do salário de participação sobre a metade do valor do teto do 
salário de benefício vigente, estabelecido pela Previdência Oficial + 4,39% sobre o excesso do salário de 
participação sobre o valor do teto do salário de benefício vigente, estabelecido pela Previdência Oficial;

• Participantes assistidos dos Grupos G0 e G1:

Contribuição de 9,75%  da folha de benefícios.

• Participantes assistidos do Grupo G2:

Contribuição de 9,10%  da folha de benefícios

• Participantes autopatrocinados:

Além de realizarem as contribuições nos mesmos níveis dos participantes ativos, os participantes auto-
patrocinados arcarão também com a contribuição normal, nos mesmos moldes da contribuição de patro-
cinadora.

Neste exercício não haverá cobrança de despesa administrativa para os participantes autopatrocina-
dos.

• Participantes em BPD:

Neste exercício não haverá cobrança de despesas administrativas para os participantes que optaram 
pelo instituto do BPD.

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010.
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4. 2 Plano Especial I Aposentadoria Suplementar

O Patrimônio Líquido existente em 31/12/2009 cobre integralmente as Reservas Matemáticas do 
Plano Especial n.º 1 e, como não há participantes ativos vinculados a este Plano, não haverá aporte de con-
tribuições durante o exercício de 2010.

Informamos que este é o segundo ano para fins de contagem do prazo previsto no artigo 12, da Reso-
lução CGPC n.º 26, de 29/09/2008, para a revisão do Plano e destinação do valor apurado a título de reser-
va especial. Sendo assim, no exercício de 2010, não será dada destinação específica aos recursos constan-
tes na conta "Reserva para Revisão do Plano", do Plano Especial n.º 1 de Aposentadoria Suplementar.

4. 3 Plano Especial II Aposentadoria Suplementar

O Patrimônio Líquido existente em 31/12/2009 cobre integralmente as Reservas Matemáticas do 
Plano Especial n.º 2 e, como não há participantes ativos vinculados a este Plano, não haverá aporte de con-
tribuições durante o exercício de 2010.

5. Conclusão

Certificamos que o Plano Básico da Bandeprev está superavitário, dependendo apenas do pagamento 
das contribuições previstas no Plano de Custeio para manter seu equilíbrio.

Certificamos que o Plano Especial n.º 1 e n.º 2 de Aposentadoria Suplementar da Bandeprev está supe-
ravitário, dependendo apenas do acompanhamento das hipóteses para a manutenção do equilíbrio 
financeiro.

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

São Paulo, 01 de Março de 2010

Luciana Corrêa Dalcanale - MIBA nº 973
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

 São Paulo, 12 de março de 2010

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Francisco Antonio Maldonado Sant'Anna
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 120424/O-8 S/PE

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Bandeprev - Bandepe Previdência Social, levanta-
dos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, e as respectivas demonstrações do resultado e 
dos fluxos financeiros correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob 
a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-
nião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e com-
preenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volu-
me de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constata-
ção, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as infor-
mações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bande-
prev - Bandepe Previdência Social em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, o resultado de 
suas operações e os seus fluxos financeiros referentes aos exercícios findos naquelas datas, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2010, reuniram-se na sede da BANDEPREV, sito 
à Rua do Apolo, 91, Bairro e Cidade do Recife - PE, a Diretoria Executiva da BANDEPREV, nas 
pessoas dos Senhores Evandro Couceiro Costa Júnior - Diretor Superintendente, Maurício de 
Souza Luna e Antonio José Ferreira Filho - Diretores de Seguridade e Administrativo respectiva-
mente.   

Após apreciar o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de resultados - relati-
vos ao exercício findo em 31/12/2009 e considerando os pareceres emitidos pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes e Mercer Human Resource Consulting, concluiu a Diretoria 
Executiva pela aprovação do Balanço de 2009.

Evandro Couceiro Costa Júnior
Diretor Superintendente                  

Maurício de Souza Luna Antônio José Ferreira Filho
Diretor Seguridade Diretor Administrativo

PARECER DIRETORIA EXECUTIVA

PARECER CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2010, reuniram-se na sede da BANDEPREV, sito à 
Rua do Apolo, 91, Bairro e Cidade do Recife - PE, o Conselho Fiscal nas pessoas dos senhores 
Eudes Carneiro Lins Filho - Presidente, Albérico José da Gama Branco, Aluízio Paz de Lira e Maria 
do Rosário de Fátima M. Calado - Membros Efetivos.  

Após apreciar o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de resultado - relativos ao 
exercício findo em 31/12/2009 e considerando os pareceres emitidos pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes, Mercer Human Resource Consulting (DRAA`s e Plano de 
Custeio 2010) e Diretoria Executiva da BANDEPREV, concluiu o Conselho Fiscal pela aprovação do 
Balanço de 2009.

Os conselheiros Albérico José da Gama Branco e Aluizio Paz de Lira solicitaram o registro a 
seguir: "Aprovamos o Balanço 2009, embora haja pendências que em alguns casos, se reportam 
as decisões e ações no âmbito da própria Entidade e em outros casos, dependem de consultas 
formuladas recentemente a PREVIC. A seguir relacionamos as referidas pendências que pela 
natureza e relevância requerem uma certa prioridade: a) Contribuições em Atraso originárias do 
extinto processo de retirada de patrocínio em 30/09/06 - a1) contribuições em atraso do  
patrocinador; a2) contribuições em atraso dos autopatrocinados; e a3) contribuições em atraso 
dos participantes (ativos); b) Unificação dos Patrimônios - Grupos G0, G1 e G2 do Plano Básico - 
em relação a esse item, foi enviada correspondência ao Escritório local da PREVIC em 12/01/2010 
pela BANDEPREV, solicitando a dilatação de prazo para apresentação do plano de ação;e c)Plano 
Especial n° 1 - Destinação do Saldo de Reserva para Revisão do Plano. Espera-se que os 
mencionados fatos sejam regularizados em consonância com as determinações da PREVIC."

Eudes Carneiro Lins Filho Albérico José da Gama Branco
Presidente Membro Efetivo

Aluízio Paz de Lira Maria do Rosário de Fátima M Calado
Membro Efetivo Membro Efetivo
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Aos vinte nove dias do mês de março de 2010, reuniram-se na sede da BANDEPREV, sito à 
Rua do Apolo, 91, Bairro e Cidade do Recife - PE, o Conselho Deliberativo nas pessoas de Maria 
Isolda Paurá Jardelino da Costa - Presidente, João Carlos Campos de Melo, José Edson Coelho 
Barbosa, José Honório de Morais, Maurílio de Souza Luna e José Mauro Gonçalves Lima - 
Membros Efetivos.  

Após apreciar o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de resultados - relati-
vos ao exercício findo em 31/12/2009 e considerando os pareceres emitidos pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes, Mercer Human Resource Consulting (DRAA`s e Planos de 
Custeios 2010), Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da BANDEPREV, concluiu o Conselho 
Deliberativo pela aprovação do Balanço de 2009. Ressaltando, entretanto, a sua surpresa relati-
vamente ao registro dos membros do Conselho Fiscal Srs. Albérico José da Gama Branco e Aluízio 
Paz de Lira, na Ata 004/2010 e no respectivo Parecer, desmembrados nos itens "a", "b" e "c", uma 
vez que todas as situações elencadas são de pleno conhecimento do referido Conselho Fiscal 
quando lhes são disponibilizadas as Atas deste Conselho Deliberativo onde encontram-se minu-
ciosamente destacadas as providências  e procedimentos adotados. Assim sendo, o Conselho 
Deliberativo, à sua unanimidade, entende que sob nenhum aspecto existem fatos a serem regula-
rizados até a presente data, sendo descabida, portanto, a posição dos supramencionado mem-
bros do Conselho Fiscal.

                                                                                        
Maria Isolda Paurá Jardelino da Costa José Edson Coelho Barbosa

Presidente Membro Efetivo  

Maurílio de Souza Luna José Honório de Morais
Membro Efetivo Membro Efetivo

João Carlos Campos de Melo José Mauro Gonçalves de Lima 
Membro Efetivo Membro Efetivo

PARECER CONSELHO DELIBERATIVO 
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Quadro Comparativo das Alterações do Estatuto
da Bandeprev - Bandepe Previdência Social

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

Ata N°004/2009 de Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho Deliberativo 
e Diretoria Executiva de 16/03/2009

Capítulo I
Da Entidade e do seu Objeto Social

Art. 1º
A BANDEPREV - Bandepe Previdência Social, 
doravante denominada BANDEPREV, pessoa 
jurídica autônoma de direito privado, de caráter 
não econômico e sem fins lucrativos, é uma 
entidade fechada de previdência complemen-
tar, instituída sob a forma de Sociedade Civil, 
pelo Banco do Estado de Pernambuco S/A, 
atualmente Banco de Pernambuco S/A, dora-
v a n t e  d e s i g n a d o  s i m p l e s m e n t e  
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, regendo-se 
por este Estatuto e pelos Regulamentos dos 
Planos de Benefícios que administra, bem como 
por instruções e atos baixados pelos órgãos 
competentes de sua administração e pela legis-
lação aplicável.

§ 1º
A BANDEPREV terá sede e foro na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, podendo man-
ter representações regionais ou locais.

§ 2º
As obrigações assumidas pela BANDEPREV não 
são imputáveis, isolada ou solidariamente, aos 
seus membros.

Art. 2º
A BANDEPREV tem como objetivo instituir e 
executar planos de benefícios de natureza pre-
videnciária, complementares ao regime geral 
de previdência social, destinados aos grupos 
familiares dos empregados e administradores 
de suas Patrocinadoras, e promover o bem-
estar social dos seus destinatários.

§ 1º
Inobstante o caráter previdenciário previsto no 
"caput" deste artigo, serão mantidos pela 
BANDEPREV, até a extinção dos fundos corres-
pondentes já constituídos, os programas assis-
tenciais voltados à saúde sob sua administra-
ção, já existentes em 30 de maio de 2001.

§2º
Nenhuma prestação previdencial poderá ser 
criada, majorada ou estendida na BANDEPREV, 
sem que, em contrapartida, seja estabelecida a 
respectiva receita de cobertura.

Capítulo I
Da Entidade e do seu Objeto Social

Art. 1º
A BANDEPREV - Bandepe Previdência Social, 
doravante denominada BANDEPREV, pessoa 
jurídica autônoma de direito privado, de cará-
ter não econômico e sem fins lucrativos, é 
uma entidade fechada de previdência comple-
mentar, constituída, na forma da legislação 
em vigor, pelo Banco do Estado de Pernam-
buco S.A., atualmente Banco de Pernambuco 
S/A, doravante designado simplesmente 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, regendo-se 
por este Estatuto e pelos Regulamentos dos 
Planos de Benefícios que administra, bem 
como por instruções e atos baixados pelos 
órgãos competentes de sua administração e 
pela legislação aplicável. 

§ 1º
A BANDEPREV terá sede e foro na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, podendo man-
ter representações regionais ou locais.

§ 2º
As obrigações assumidas pela BANDEPREV 
não são imputáveis, isolada ou solidariamen-
te, aos seus membros.

Art. 2º
A BANDEPREV tem como objetivo instituir e 
executar planos de benefícios de natureza pre-
videnciária, na forma da legislação vigente.

§ 1º
Inobstante o caráter previdenciário previsto no 
"caput" deste artigo, serão mantidos pela 
BANDEPREV, até a extinção dos fundos corres-
pondentes já constituídos, os programas assis-
tenciais voltados à saúde sob sua administra-
ção, já existentes em 30 de maio de 2001.

§2º
Nenhuma prestação previdencial poderá ser 
criada, majorada ou estendida na 
BANDEPREV, sem que, em contrapartida, seja 
estabelecida a respectiva receita de cobertura.

Adaptação redacional e exclu-
são da nomenclatura Socie-
dade Civil.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Adaptação em atendimento à 
exigência da SPC, formulada 
por meio do Ofício nº 2801/ 
S P C / D E T E C / C G A T,  d e  
31/07/2006. 

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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§ 3º 
Os planos de benefícios serão criados e manti-
dos para atender aos empregados e administra-
dores da PATROCINADORA-INSTITUIDORA, da 
BANDEPREV e de outras empresas ou entidades 
que vierem a eles aderir, na condição de Patroci-
nadoras, mediante a celebração do compe-
tente convênio de adesão, nos termos da legis-
lação vigente.

§ 4º
Mediante aprovação prévia do Conselho Deli-
berativo e, se for o caso, da autoridade compe-
tente, a BANDEPREV poderá firmar contratos, 
acordos e convênios com entidades públicas e 
privadas, visando a melhor consecução de seu 
objetivo, desde que de acordo com a legislação 
vigente.

Art. 3º 
A natureza da BANDEPREV não poderá ser 
alterada, nem suprimidas as suas finalidades 
primordiais definidas no artigo 2º.

Art. 4º
O prazo de duração da BANDEPREV é indeter-
minado.

Parágrafo Único
A BANDEPREV não poderá solicitar concordata, 
nem está sujeita a falência, mas tão somente ao 
regime de liquidação extrajudicial previsto em 
lei.

Capítulo II

Dos Membros

Art. 5º
São membros da BANDEPREV, integrando o seu 
quadro social :

I) as Patrocinadoras, conforme definido no 
Parágrafo 1º deste artigo;

II) os Participantes, classificados entre Partici-
pantes-Ativos e Participantes-Assistidos e 
distribuídos em grupos específicos definidos 
nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, 
assim como seus respectivos Beneficiários, 
quando for o caso, conforme definido neste 
Capítulo e nos respectivos Regulamentos 
dos Planos de Benefícios. 

§ 1º
Consideram-se Patrocinadoras a própria 
B A N D E P R E V,  a  PAT R O C I N A D O R A -
INSTITUIDORA referida no Artigo 1º deste Esta-
tuto, bem como as pessoas jurídicas que vierem 
a integrá-la, mediante a celebração do compe-
tente Convênio de Adesão, que será submetido 
à aprovação da autoridade governamental 
competente, após a devida aprovação pelo 
Conselho Deliberativo e homologação pela 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA. 

§ 3º 
Os planos de benefícios serão criados e manti-
dos para atender aos empregados e adminis-
tradores da PATROCINADORA-INSTITUIDORA, 
da BANDEPREV e de outras empresas ou enti-
dades que vierem a eles aderir, na condição de 
Patrocinadoras, mediante a celebração do 
competente convênio de adesão, nos termos 
da legislação vigente.

§ 4º
Mediante aprovação prévia do Conselho Deli-
berativo e, se for o caso, da autoridade com-
petente, a BANDEPREV poderá firmar contra-
tos, acordos e convênios com entidades públi-
cas e privadas, visando a melhor consecução 
de seu objetivo, desde que de acordo com a 
legislação vigente.

Art. 3º 
A natureza da BANDEPREV não poderá ser 
alterada, nem suprimidas as suas finalidades 
primordiais definidas no artigo 2º.

Art. 4º
O prazo de duração da BANDEPREV é indeter-
minado.

Parágrafo Único
A BANDEPREV não poderá solicitar concorda-
ta, nem está sujeita a falência, mas tão so-
mente ao regime de liquidação extrajudicial 
previsto em lei.

Capítulo II

Dos Membros

Art. 5º
São membros da BANDEPREV, integrando o 
seu quadro social :

I) as Patrocinadoras, conforme definido no 
Parágrafo Único deste artigo;

II) os Participantes, classificados entre Partici-
pantes-Ativos e Participantes-Assistidos e 
distribuídos em grupos específicos defini-
dos nos Regulamentos dos Planos de Bene-
fícios, assim como seus respectivos Benefi-
ciários, quando for o caso, conforme defi-
nido (texto excluído) nos respectivos Regu-
lamentos dos Planos de Benefícios.

 
Parágrafo Único
Consideram-se Patrocinadoras a própria 
BANDEPREV,  a  PATROCINADORA-
INSTITUIDORA referida no Artigo 1º deste Esta-
tuto, bem como as pessoas jurídicas que vie-
rem a integrá-la, mediante a celebração do 
competente Convênio de Adesão, que será 
submetido à aprovação da autoridade gover-
namental competente, após a devida aprova-
ção pelo Conselho Deliberativo e homologa-
ção pela PATROCINADORA-INSTITUIDORA.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Adaptação em razão da exclu-
são dos parágrafos e dos arti-
gos do Capítulo.

Não houve alteração.
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§ 2º
São Participantes-Ativos as pessoas físicas como 
tal inscritas na BANDEPREV, em decorrência de 
vínculo empregatício mantido com Patrocina-
dora, incluindo-se os diretores e os conselhei-
ros, observadas as condições do Regulamento 
do Plano de Benefícios respectivo.

§ 3º
São Participantes-Assistidos as pessoas físicas 
que se encontrem em gozo de benefício de 
renda mensal continuada, conforme previsto 
no Regulamento do Plano de Benefícios respec-
tivo.

§ 4º 
São Beneficiários as pessoas físicas que vivam, 
comprovada e justificadamente sob a depen-
dência econômica do Participante, por este 
indicadas e como tal inscritas na BANDEPREV, 
observadas as disposições deste Estatuto e do 
Regulamento do Plano de Benefícios a que 
esteja vinculado.

Art. 6º
Para os efeitos do disposto no § 4º do art. 5º, 
considera-se justificada a dependência econô-
mica:

I) de cônjuge, assim como a de filhos e entea-
dos solteiros de qualquer condição, desde 
que de menoridade, ou inválidos não ampa-
rados por qualquer tipo de aposentadoria 
prevista em lei;

II) das pessoas de menoridade ou idade avan-
çada, bem como das doentes ou inválidas, 
que, sem recursos, vivam às expensas do 
Participante ou com ele coabitem por lapso 
de tempo superior a 2 (dois) anos consecuti-
vos.

§1º
Para os efeitos deste Estatuto, são consideradas 
pessoas sem recursos aquelas cujos rendimen-
tos brutos mensais não sejam superiores a 01 
(um) salário mínimo.

§2º
Para os efeitos deste Estatuto, são consideradas 
pessoas de menoridade:

a) as de idade inferior a 21 (vinte e um) anos;

b) as de idade inferior a 24 (vinte e quatro) anos 
que estejam cursando estabelecimento de 
ensino de nível superior oficial ou reconheci-
do.

§3º
São consideradas pessoas de idade avançada as 
de mais de 55 (cinquenta e cinco) anos.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo, em conse-
qüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.
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§4º
Exclusivamente no caso de inexistirem benefi-
ciários, o Participante poderá designar, especifi-
camente para o fim do recebimento do pecúlio 
por morte, quaisquer pessoas, independente-
mente do vínculo de dependência econômica.

Art. 7º
Considera-se ainda justificada a dependência 
econômica da companheira do Participante, ou 
do companheiro da Participante, desde que 
verificada a coabitação, em regime marital, por 
lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos conse-
cutivos.

§1º
Para os efeitos deste artigo, não será compu-
tado o tempo de coabitação simultânea no 
regime marital, mesmo em tetos distintos, 
entre Participante e mais de uma pessoa.

§2º
A existência de filho resultante da associação 
marital dispensa o período de carência referido 
neste artigo para a coabitação.

Capítulo III
Da Inscrição

Art. 8º 
Considera-se inscrição, para os efeitos deste 
Estatuto:

I) em relação à Patrocinadora, a aprovação, 
pelo órgão competente, do convênio de 
adesão referido no §1º do artigo 5º;

II) em relação ao Participante, o deferimento 
do respectivo pedido de inscrição em Plano 
de  Benef íc ios  administrado pela  
BANDEPREV, observadas as disposições do 
respectivo Regulamento;

III) em relação ao Beneficiário, a sua qualifica-
ção, nos termos do Estatuto e do Regula-
mento do Plano de Benefícios respectivo, 
declarada pelo Participante e comprovada 
por documentos hábeis.

§ 1º
A prova de inscrição no sistema oficial de previ-
dência  como dependente do Participante dis-
pensa qualquer outra documentação para a 
inscrição como Beneficiário, perante a 
BANDEPREV.

§ 2º
A inscrição na BANDEPREV, como Participante 
ou Beneficiário, é condição essencial à obten-
ção de qualquer prestação ou vantagem por ela 
assegurada.

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Exclusão de parágrafo, em con-
seqüência da exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.
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§ 3º 
Ao Participante-Assistido será vedada nova 
inscrição como Participante-Ativo.

§ 4º
As condições e os procedimentos para inscrição 
de Participante e Beneficiário serão definidos 
nos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

Art. 9º
Para a inscrição de Beneficiário é indispensável a 
comprovação de seu vínculo por dependência 
econômica ao Participante, nos termos dos 
artigos 6º e 7º.

§1º
Ressalvados os casos de morte, detenção ou 
reclusão do Participante, o cancelamento de 
sua inscrição importa o cancelamento da inscri-
ção dos respectivos Beneficiários.

§2º
A libertação de detento ou recluso cuja inscri-
ção tenha sido cancelada, importará o cancela-
mento da inscrição dos seus Beneficiários.

§3º
Ocorrendo o falecimento, detenção ou reclusão 
do Participante, sem que tenha sido feita a 
inscrição de Beneficiários que dele dependiam, 
a estes será lícito promovê-la, não lhes assis-
tindo direito a pagamentos vencidos em datas 
anteriores à da inscrição.

§4º
O disposto no § 3º não se aplica à companheira 
do Participante, ou ao companheiro da Partici-
pante, cuja inscrição, para produzir os efeitos 
deste Estatuto, deverá ser anterior a qualquer 
dos eventos referidos no mesmo dispositivo, a 
menos que seja feita a prova referida no § 1º do 
artigo 8º.

Art. 10
Será cancelada a inscrição do Participante que:
I vier a falecer;

II requerer o cancelamento de sua inscrição;

III atrasar por 3 (três) meses seguidos o paga-
mento de suas contribuições;

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/ CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.
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IV deixar de ser empregado de qualquer Patro-
cinadora, ressalvados os casos de aposenta-
doria e os daqueles que, de acordo com o § 
1º deste artigo e nas condições estabelecidas 
nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, 
tiverem assegurado o direito de manter a 
inscrição mediante recolhimento de contri-
buição na condição de autopatrocinado.

§1º
A perda do vínculo funcional com a Patrocina-
dora não importará o cancelamento da inscri-
ção do Participante que, não tendo requerido 
anteriormente o cancelamento de sua inscrição 
ou o resgate de suas contribuições, requerer a 
manutenção da sua inscrição como auto-
patrocinado, no prazo de 120 dias e nas condi-
ções previstas no Regulamento do Plano de 
Benefícios respectivo.

§2º
O cancelamento de que trata o item III deverá 
ser precedido de notificação ao Participante, 
que lhe estabelecerá o prazo de 30 (trinta) dias 
para liquidação do seu débito.

Art. 11
Será cancelada a inscrição como Beneficiário:

I do cônjuge, após a anulação do casamento, 
ou após a separação legal, em que se torne 
expressa a perda ou a dispensa, mesmo 
tácita, da percepção de alimentos;

II do cônjuge, companheira ou companheiro 
que, por tempo superior a 2 (dois) anos, 
abandonar sem justo motivo a habitação 
comum;

III da companheira ou companheiro que, 
mesmo com justo motivo, tenha deixado a 
habitação comum, por tempo superior a 2 
(dois) anos e, no fim desse prazo, esteja 
hígido, válido e com idade inferior a 55 (cin-
quenta e cinco) anos;

IV da companheira ou companheiro que, 
tendo deixado a habitação comum, venha a 
perceber, de outras fontes, rendimento 
bruto mensal superior a 01 (um) salário 
mínimo;

V dos filhos e enteados que perderem a condi-
ção justificadora da dependência econômica 
a que alude o item I do artigo 6º;

VI das pessoas inscritas como Beneficiários na 
forma do item II do Artigo 6º, para as quais 
for comprovado haverem deixado de aten-
der à condição justificadora da dependência 
econômica referida naquele dispositivo.

Parágrafo excluído.

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.
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Parágrafo Único
O casamento de quaisquer Beneficiários do 
Participante com terceiros importará o cancela-
mento de sua inscrição.

Art. 12
As condições para a retirada de Patrocinadora 
da BANDEPREV encontram-se consolidadas no 
Capítulo XIII deste Estatuto.

Capítulo IV

Dos Benefícios

Art. 13
A BANDEPREV assegurará aos seus Participan-
tes e respectivos Beneficiários os benefícios 
previstos nos respectivos Regulamentos dos 
Planos de Benefícios, de acordo com o respec-
tivo grupo em que se enquadrem.

Art. 14
Os Regulamentos dos Planos estabelecerão a 
forma de concessão dos benefícios previdenciá-
rios e dos empréstimos, observadas as disposi-
ções da legislação aplicável em vigor.

Capítulo V

Do Plano de Custeio

Art. 15
O plano de custeio dos Planos de Benefícios, 
que será aprovado anualmente pelo Conselho 
Deliberativo, será elaborado pelo atuário res-
ponsável pela BANDEPREV, de acordo com as 
regras previstas nos Regulamentos dos Planos 
de Benefícios e nas normas legais vigentes.

Parágrafo Único
Independentemente do disposto neste artigo, 
o plano de custeio será revisto sempre que 
ocorrerem eventos determinantes de alterações 
nos encargos da BANDEPREV.

Art. 16
O custeio dos Planos de Benefícios será aten-
dido por contribuições de Patrocinadoras e de 
Participantes, conforme o caso, dotações, jóias, 
receitas de aplicações do patrimônio, assim 
como doações, subvenções, legados e rendas 
extraordinárias, tudo conforme o previsto nos 
respectivos Regulamentos dos Planos de Bene-
fícios.

§ 1º
As despesas administrativas para atendimento 
das prestações relativas aos benefícios previ-
denciários serão suportadas por recursos do 
Fundo do Programa Administrativo e custeadas 
por contribuições de Patrocinadora  específicas 

Parágrafo excluído.

Artigo excluído.

Capítulo III

Dos Benefícios

Art. 6º
A BANDEPREV assegurará aos seus Participan-
tes e respectivos Beneficiários os benefícios 
previstos nos respectivos Regulamentos dos 
Planos de Benefícios, de acordo com o respec-
tivo grupo em que se enquadrem.

Art. 7º
Os Regulamentos dos Planos estabelecerão a 
forma de concessão dos benefícios previden-
ciários, (texto excluído) observadas as disposi-
ções da legislação aplicável em vigor.

Capítulo IV

Do Plano de Custeio

Art. 8º
O plano de custeio dos Planos de Benefícios, 
que será aprovado anualmente pelo Conselho 
Deliberativo, será elaborado pelo atuário res-
ponsável pela BANDEPREV, de acordo com as 
regras previstas nos Regulamentos dos Planos 
de Benefícios e nas normas legais vigentes.

Parágrafo Único
Independentemente do disposto neste artigo, 
o plano de custeio será revisto sempre que 
ocorrerem eventos determinantes de altera-
ções nos encargos dos Planos de Benefícios 
administrados pela BANDEPREV.

Artigo excluído.

Parágrafo excluído.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de artigo pelo fato da 
matéria já se encontrar discipli-
nada no Capítulo XIII do Estatuto.

Não houve alteração.

Adaptação em razão do Regu-
lamento do Plano não discipli-
nar sobre empréstimos.

Não houve alteração.

Adaptação redacional para 
registrar a referência do plano 
de custeio dos Planos de Bene-
fícios.

Exclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.
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definidas pela avaliação atuarial, as quais não 
poderão ultrapassar o limite previsto na legisla-
ção aplicável em vigor.

§ 2º 
Os custos administrativos relacionados à admi-
nistração dos investimentos patrimoniais, bem 
como os das prestações de crédito mútuo ou de 
quaisquer outras que venham a ser criadas na 
BANDEPREV, serão cobertos por receitas especí-
ficas contabilizadas em rubricas próprias.

Capítulo VI

Do Patrimônio e da sua Aplicação

Art. 17
O patrimônio da BANDEPREV será autônomo, 
livre e desvinculado de qualquer Patrocinadora 
e será constituído de:

I contribuições periódicas das Patrocinadoras 
e, quando for o caso, dos Participantes e 
Beneficiários, na forma estabelecida pelos 
respectivos Regulamentos dos Planos de 
Benefícios;

II bens, direitos e as receitas de aplicações 
desses bens e direitos;

III as dotações, as doações, as subvenções, os 
legados, as rendas, os auxílios, as contribui-
ções e os incentivos de qualquer natureza, 
que venham a ser feitos ou concedidos por 
pessoas físicas ou jurídicas, privadas, mistas, 
autárquicas ou estatais, nacionais ou estran-
geiras.

Art. 18
O patrimônio da BANDEPREV será aplicado, 
conforme orientação do Conselho Deliberativo 
e das diretrizes registradas na política de investi-
mentos, observadas, para tanto, as disposições 
constantes da legislação específica que rege a 
aplicação dos recursos das entidades fechadas 
de previdência complementar.

Art. 19
Os recursos patrimoniais da BANDEPREV serão 
segregados por plano de benefícios, sendo a 
parcela patrimonial alocada a cada um dos 
planos destinada à cobertura do conjunto de 
compromissos inerentes àquele plano especifi-
camente.

Parágrafo Único
Uma parcela dos recursos garantidores das 
reservas técnicas do Plano Básico poderá, a 

Parágrafo excluído.

Capítulo V

Do Patrimônio e da sua Aplicação

Art. 9º
O patrimônio dos Planos de Benefícios admi-
nistrados pela BANDEPREV será autônomo, 
livre e desvinculado de qualquer Patrocinadora 
e será constituído de:

I contribuições periódicas das Patrocinado-
ras e, quando for o caso, dos Participantes 
e Beneficiários, na forma estabelecida 
pelos respectivos Regulamentos dos Pla-
nos de Benefícios;

II bens, direitos e as receitas de aplicações 
dos bens e direitos vinculados aos Planos 
de Benefícios administrados pela 
BANDEPREV;

III as dotações, as doações, as subvenções, os 
legados, as rendas, os auxílios, as contribu-
ições e os incentivos de qualquer natureza, 
que venham a ser feitos ou concedidos por 
pessoas físicas ou jurídicas, privadas, mis-
tas, autárquicas ou estatais, nacionais ou 
estrangeiras.

Art. 10
O patrimônio dos Planos de Benefícios admi-
nistrados pela BANDEPREV será aplicado, con-
forme orientação do Conselho Deliberativo e 
das diretrizes registradas na política de investi-
mentos, observadas, para tanto, as disposi-
ções constantes da legislação específica que 
rege a aplicação dos recursos do patrimônio 
dos Planos de Benefícios administrados pelas 
entidades fechadas de previdência comple-
mentar.

Art. 11
Os recursos patrimoniais dos Planos de Benefí-
cios administrados pela BANDEPREV serão 
segregados por plano de benefícios, sendo a 
parcela patrimonial alocada a cada um dos 
planos destinada à cobertura do conjunto de 
compromissos inerentes àquele plano especi-
ficamente.

Parágrafo Único
Uma parcela dos recursos garantidores das 
reservas técnicas do Plano Básico poderá, a 

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Adaptação para registrar a refe-
rência do patrimônio aos pla-
nos de benefícios.

Adaptação para registrar a refe-
rência do patrimônio aos pla-
nos de benefícios.

Adaptação para registrar a refe-
rência do patrimônio aos pla-
nos de benefícios.

Adaptação para melhor enten-
dimento da matéria.
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critério do Conselho Deliberativo, ser destinada 
à concessão de empréstimos a Participantes, de 
acordo com as regras previstas no Regulamento 
específico daquele Plano, devendo ser atendi-
dos o limite de aplicação e encargos financeiros 
previstos na legislação aplicável em vigor.

Art. 20
Os bens da BANDEPREV serão exclusivamente 
destinados ao atendimento de seu objetivo, 
sendo que a aquisição, alienação ou oneração 
de bens imóveis depende de proposta do seu 
Diretor Superintendente, aprovada pelo Conse-
lho Deliberativo, observada a política de aplica-
ção do patrimônio então vigente.

Parágrafo Único
As doações à BANDEPREV serão submetidas à 
aprovação do Conselho Deliberativo.

Capítulo VII

Do Regime Financeiro

Art. 21
O exercício social da BANDEPREV coincidirá 
com o ano civil.

Art. 22
A Diretoria Executiva submeterá à aprovação do 
Conselho Deliberativo, no prazo por este fixado, 
o orçamento-programa para o ano seguinte, 
justificado com a indicação dos corresponden-
tes planos de trabalho.

Art. 23
Durante o exercício social, por proposta da 
Diretoria Executiva, poderão ser autorizados 
pelo Conselho Deliberativo créditos adicionais, 
desde que os interesses da BANDEPREV o exi-
jam, e existam recursos disponíveis.

Art. 24
Para a realização de planos cuja execução possa 
exceder um exercício, as despesas previstas 
serão aprovadas globalmente, consignando-se 
nos orçamentos seguintes as respectivas previ-
sões.

Art. 25
Para examinar os atos de gestão econômico-
financeira e atuarial, examinar os balancetes e 
as demonstrações financeiras, emitir parecer 
sobre o balanço anual, bem como sobre os 
negócios e operações sociais do exercício, a 
BANDEPREV se valerá dos serviços de auditores 
independentes.

Art. 26
A aprovação, sem restrições, do balanço e das 
contas da Diretoria Executiva, com parecer 
favorável do Conselho Fiscal e dos auditores 

critério do Conselho Deliberativo, ser desti-
nada à concessão de empréstimos a Partici-
pantes, de acordo com as regras previstas na 
legislação aplicável em vigor, especialmente 
no que se refere ao limite de aplicação e en-
cargos financeiros.

Art. 12
Os bens vinculados aos Planos de Benefícios 
administrados pela BANDEPREV serão exclusi-
vamente destinados ao atendimento de seus 
objetivos, sendo que a aquisição, alienação ou 
oneração de bens imóveis depende de pro-
posta do seu Diretor Superintendente, apro-
vada pelo Conselho Deliberativo, observada a 
política de aplicação do patrimônio então vi-
gente.

Parágrafo Único
As doações à BANDEPREV serão submetidas à 
aprovação do Conselho Deliberativo.

Capítulo VI

Do Regime Financeiro

Art. 13
O exercício social da BANDEPREV coincidirá 
com o ano civil.

Art. 14
A Diretoria Executiva submeterá à aprovação 
do Conselho Deliberativo, no prazo por este 
fixado, o orçamento-programa para o ano 
seguinte, justificado com a indicação dos cor-
respondentes planos de trabalho.

Art. 15
Durante o exercício social, por proposta da 
Diretoria Executiva, poderão ser autorizados 
pelo Conselho Deliberativo créditos adicionais, 
desde que os interesses da BANDEPREV o exi-
jam, e existam recursos disponíveis.

Art. 16
Para a realização de planos cuja execução 
possa exceder um exercício, as despesas pre-
vistas serão aprovadas globalmente, consig-
nando-se nos orçamentos seguintes as res-
pectivas previsões.

Art. 17
Para examinar os atos de gestão econômico-
financeira e atuarial, examinar os balancetes e 
as demonstrações financeiras, emitir parecer 
sobre o balanço anual, bem como sobre os 
negócios e operações sociais do exercício, a 
BANDEPREV se valerá dos serviços de audito-
res independentes.

Art. 18
A aprovação pelo Conselho Deliberativo, sem 
restrições, do balanço e das contas da Direto-
ria Executiva, com parecer favorável do Conse-

Adaptação para registrar a refe-
rência do patrimônio aos pla-
nos de benefícios.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Adaptação para inclusão da 
competência do Conselho Deli-
berativo para aprovação do 
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independentes, exonerará os Diretores de res-
ponsabilidade, salvo os casos de erro, dolo, 
fraude ou simulação apurados pelo órgão fisca-
lizador referido na legislação aplicável em vigor.

Parágrafo  Único     
A BANDEPREV divulgará entre os participantes, 
até o dia 30 de abril, o balanço geral, a demons-
tração de resultado do exercício, bem como os 
pareceres contábil e atuarial referidos neste 
artigo.

Capítulo VIII

Dos Órgãos Estatutários

Art. 27
São responsáveis pela administração e fiscaliza-
ção da BANDEPREV:

I o Conselho Deliberativo;

II a Diretoria Executiva;

III o Conselho Fiscal.

§1º
Os integrantes dos órgãos estatutários previstos 
no "caput" deste artigo deverão, necessaria-
mente, ser Participantes da BANDEPREV e ter 
vínculo empregatício previamente estabelecido 
com a PATROCINADORA-INSTITUIDORA, sendo 
dispensado o último requisito no caso de Dire-
tor e Membros dos Conselhos eleitos pelos 
Participantes, quando a escolha recair sobre 
Participantes-Assistidos.

§2º
A nomeação e a destituição dos membros dos 
órgãos referidos neste artigo caberá ao Presi-
dente da PATROCINADORA-INSTITUIDORA, 
ressalvado o disposto no §3º.

lho Fiscal e dos auditores independentes, exo-
nerará os Diretores de responsabilidade, salvo 
os casos de erro, fraude, dolo ou culpa, por 
ação ou omissão, que vierem a ser apurados 
pelo órgão fiscalizador, observada a legislação 
aplicável em vigor.

Parágrafo Único
A BANDEPREV divulgará entre os participan-
tes, até o dia 30 de abril do ano subseqüente a 
que se referir, o relatório anual de informações 
sobre os Planos de Benefícios administrados 
pela Entidade, conforme disposto na legisla-
ção vigente.

Capítulo VII

Dos Órgãos Estatutários

Art. 19
São responsáveis pela administração e fiscali-
zação da BANDEPREV:

I o Conselho Deliberativo;

II a Diretoria Executiva;

III o Conselho Fiscal.

§1º
Os integrantes dos órgãos estatutários previs-
tos no "caput" deste artigo deverão, necessari-
amente, ser Participantes inscritos no Plano 
Básico administrado pela BANDEPREV e ter 
vínculo empregatício previamente estabele-
cido com a Patrocinadora que compreenda o 
maior número de Participantes a ela vincula-
dos, sendo dispensado o último requisito no 
caso de Diretor e Membros dos Conselhos elei-
tos pelos Participantes, quando a escolha re-
cair sobre Participantes-Assistidos.

§2º
A nomeação (texto excluído) dos membros 
dos órgãos referidos neste artigo caberá a Pa-
trocinadora que compreenda o maior número 
de Participantes a ela vinculados, ressalvado o 
disposto no § 5º.

§ 3º
Os membros efetivos e suplentes dos Conse-
lhos e da Diretoria Executiva, indicados pelas 
Patrocinadoras, poderão ser destituídos pela 
Patrocinadora que compreenda o maior nú-
mero de Participantes a ela vinculados, a qual-
quer momento, observando-se o disposto nos 
artigos 21, § 4º, 24, § 4º e 28, § 3º deste Esta-
tuto.

disposto e para melhor enten-
dimento da matéria.

Adaptação para ficar em con-
formidade com a legislação 
vigente.

Não houve alteração.

Adaptação para prever que os 
integrantes dos órgãos estatu-
tários tenham vínculo empre-
gatício com a patrocinadora 
com maior número de partici-
pantes  do Plano Básico.

Adaptação redacional para fle-
xibilizar a nomeação dos mem-
bros dos órgãos estatutários e 
em atendimento à exigência da 
SPC, formulada por meio do 
Relatório de Fiscalização nº 
003/2007/ESPE e Ofício nº 
2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos de destituição dos 
membros indicados pelas 
Patrocinadoras e em atendi-
mento à exigência da SPC, for-
mulada por meio do Relatório 
de Fiscalização nº 003/2007/ 
ESPE.
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§3º
No caso de ser admitida como patrocinadora 
da BANDEPREV qualquer empresa que não se 
enquadre na condição de coligada da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, a nomeação 
e a destituição dos membros dos órgãos referi-
dos neste artigo obedecerão às disposições 
específicas do convênio de adesão referido no 
§1º do artigo 5º, respeitado o disposto na legis-
lação aplicável em vigor.

§4º
Os membros dos órgãos referidos nos itens I e II 
deste artigo não serão responsáveis pelas obri-
gações que contraírem em nome da 
BANDEPREV, em virtude de ato regular de ges-
tão, respondendo, porém, civil e penalmente, 
por violação da lei ou deste Estatuto.

§5º
Os Diretores e Conselheiros da BANDEPREV não 
poderão com ela efetuar operações comerciais 
ou financeiras de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, excetuadas as que se enquadra-
rem entre as prestações referidas no CAPÍTULO 
IV.

§6º
São vedadas relações comerciais e financeiras 
entre a BANDEPREV e empresas privadas em 
que funcione qualquer Diretor ou Conselheiro 
da BANDEPREV como diretor, gerente, cotista, 
acionista majoritário, empregado ou procura-
dor, não se aplicando estas disposições às rela-
ções comerciais entre a BANDEPREV e suas 
Patrocinadoras, nos termos da legislação vigen-
te.

§7º
O exercício das funções de membros dos 
órgãos referidos neste artigo poderá ser remu-
nerado, nas condições a serem definidas pelo 
Conselho Deliberativo. A remuneração do Dire-
tor Administrativo será de 60% (sessenta por 

§ 4º
Os membros efetivos e suplentes dos Conse-
lhos e da Diretoria Executiva, eleitos pelos Par-
ticipantes-Ativos e Participantes-Assistidos, 
poderão ser destituídos pelas Patrocinadoras 
nos casos de perda de vínculo empregatício 
com a Patrocinadora, exceto no caso em que 
este seja ou se torne um Participante-
Assistido, Participante autopatrocinado ou 
Participante vinculado, nos termos previstos 
nos Regulamentos dos Planos administrados 
pela BANDEPREV, observando-se o disposto 
nos artigos 21, § 4º, 24, § 4º e 28, § 3º deste 
Estatuto. A substituição, neste caso, seguirá o 
mesmo critério de nomeação adotada para 
eleição do conselheiro substituído.

§ 5º
No caso de ser admitida como patrocinadora 
da BANDEPREV qualquer empresa que não se 
enquadre na condição de coligada da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, a nomea-
ção e a destituição dos membros dos órgãos 
referidos neste artigo, indicados pela Patroci-
nadora que compreenda o maior número de 
Participantes a ela vinculados, obedecerão às 
disposições específicas do convênio de adesão 
referido no parágrafo único do artigo 5º, res-
peitado o disposto na legislação aplicável em 
vigor.

§ 6º
Os membros dos órgãos referidos nos itens I e 
II deste artigo não serão responsáveis pelas 
obrigações que contraírem em nome da 
BANDEPREV, em virtude de ato regular de ges-
tão, respondendo, porém, civil e penalmente, 
por violação da lei ou deste Estatuto.

§ 7º
Os Diretores e Conselheiros da BANDEPREV 
não poderão com ela efetuar operações co-
merciais ou financeiras de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, exceto na condição 
de Participante-Ativo ou Participante-
Assistido.

§ 8º
São vedadas relações comerciais e financeiras 
entre a BANDEPREV e empresas privadas em 
que funcione qualquer Diretor ou Conselheiro 
da BANDEPREV como diretor, gerente, cotista, 
acionista majoritário, empregado ou procura-
dor, não se aplicando estas disposições às rela-
ções comerciais entre a BANDEPREV e suas 
Patrocinadoras, nos termos da legislação vi-
gente.

§ 9º
O exercício das funções de membros dos ór-
gãos referidos neste artigo poderá ser remu-
nerado, nas condições a serem definidas pelo 
Conselho Deliberativo. A remuneração do Dire-
tor Administrativo será de 60% (sessenta por 

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos de destituição dos 
membros eleitos pelos partici-
pantes e em atendimento à exi-
gência da SPC, formulada por 
meio do Relatório de Fiscaliza-
ção nº 003/2007/ESPE.

Adaptação para melhor enten-
dimento da matéria e em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Relató-
rio de Fiscalização nº 003/ 
2007/ESPE.

Não houve alteração.

Adaptação para melhor enten-
dimento da matéria.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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cento) da remuneração do Diretor de Segurida-
de.

§8º
Os Participantes ativos e assistidos escolherão, 
por meio de processo eletivo a ser disciplinado 
em regimento próprio, 3 (três) membros do 
Conselho Deliberativo e 2 (dois) do Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes, além da escolha 
do Diretor Administrativo, a serem nomeados 
pelo Presidente da PATROCINADORA-
INSTITUIDORA, na forma do § 2º.

§9º
A BANDEPREV expedirá às Patrocinadoras e 
Participantes, circular ou aviso, acompanhado 
dos documentos necessários à eleição referida 
no Parágrafo precedente e mencionará expres-
samente as regras sobre o processo de votação, 
conforme regimento próprio proposto pela 
Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho 
Deliberativo.

§10
Se o presidente da PATROCINADORA-
INSTITUIDORA destituir os membros  eleitos 
pelos Participantes, nova consulta deverá ser 
formulada aos Participantes no prazo de 30  
(trinta) dias.

Seção I

Conselho Deliberativo

Art. 28
O Conselho Deliberativo é o órgão de delibera-
ção e orientação superior da BANDEPREV, 
cabendo-lhe precipuamente fixar os objetivos e 
políticas previdenciais, e sua ação se exercerá 
pelo estabelecimento de diretrizes fundamen-
tais e normas gerais de organização, operação e 
administração.

Art. 29
O Conselho Deliberativo compor-se-á de 06 
(seis) membros efetivos, devendo ser 03 (três) 
i n d i c a d o s  p e l a  PAT R O C I N A D O R A -
INSTITUIDORA, 02 (dois) eleitos entre os Partici-
pantes-Assistidos e 01 (um) eleito entre os 
Participantes-Ativos da BANDEPREV, na forma 
indicada nos §§ 8º, 9º e 10 do artigo 27. 

§1º
No caso previsto no §3º do Artigo 27, a compo-
sição do Conselho Deliberativo poderá ser alte-
rada de acordo com dispositivos do convênio 
de adesão referido no §1º do Artigo 5º.

cento) da remuneração do Diretor de Seguri-
dade.

§ 10
Os Participantes ativos e assistidos escolherão, 
por meio de processo eletivo a ser disciplinado 
em regimento próprio, 3 (três) membros do 
Conselho Deliberativo e 2 (dois) do Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes, além da escolha 
do Diretor Administrativo, a serem nomeados 
pela Patrocinadora que compreenda o maior 
número de Participantes a ela vinculados, na 
forma do § 2º.

§ 11
A BANDEPREV expedirá às Patrocinadoras e 
Participantes, circular ou aviso, acompanhado 
dos documentos necessários à eleição referida 
no Parágrafo precedente e mencionará ex-
pressamente as regras sobre o processo de 
votação, conforme regimento próprio pro-
posto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo 
Conselho Deliberativo.

Parágrafo excluído.

Seção I

Conselho Deliberativo

Art. 20
O Conselho Deliberativo é o órgão de delibe-
ração e orientação superior da BANDEPREV, 
cabendo-lhe precipuamente fixar os objetivos 
e políticas previdenciais, e sua ação se exercerá 
pelo estabelecimento de diretrizes fundamen-
tais e normas gerais de organização, operação 
e administração.

Art. 21
O Conselho Deliberativo compor-se-á de 06 
(seis) membros efetivos, devendo ser 03 (três) 
indicados, pela Patrocinadora que compre-
enda o maior número de Participantes a ela 
vinculados, 02 (dois) eleitos entre os Partici-
pantes-Assistidos e 01 (um) eleito entre os Par-
ticipantes-Ativos do Plano Básico adminis-
trado pela BANDEPREV, na forma indicada nos 
§§ 10 e 11 do Artigo 19. 

§1º
No caso previsto no § 5º do Artigo 19, a com-
posição do Conselho Deliberativo poderá ser 
alterada de acordo com dispositivos do convê-
nio de adesão referido no parágrafo único do 
Artigo 5º.

Alteração para flexibilizar a 
nomeação e destituição dos 
membros dos órgãos estatutá-
rios.

Não houve alteração.

Exclusão de parágrafo, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Relató-
r io  de  F i sca l ização  nº  
003/2007/ESPE.

Não houve alteração.

Atualização para se adequar ao 
artigo 19 parágrafos 1° e 2º e 
inclusão da referência ao Plano 
Básico e adaptação de referên-
cia.

Alteração de referência.
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§2º
O Presidente do Conselho Deliberativo e respec-
tivo suplente serão escolhidos pelos membros 
do próprio Conselho e submetido a homologa-
ção da PATROCINADORA-INSTITUIDORA. Em 
caso de empate caberá a PATROCINADORA-
INSTITUIDORA a escolha entre os mais votados.

§3º
Os membros efetivos do Conselho Deliberativo 
terão o mandato de 5 (cinco) anos, permitida a 
recondução, respeitado o disposto nos pará-
grafos 2º e 3º do artigo 27, e cada um terá um 
suplente com igual mandato, que o substituirá 
em seus impedimentos eventuais.

§4º
Perderá o mandato o membro do Conselho 
Deliberativo  que  deixar  de  comparecer  a 2 
(duas) reuniões ordinárias consecutivas, sem 
motivo justificado, a critério do Conselho.

§5º
Embora findo o mandato, o membro do Conse-
lho Deliberativo permanecerá em pleno exercí-
cio do cargo até a posse do seu sucessor.

Art. 30
O Conselho Deliberativo se reunirá mensalmen-
te, em caráter ordinário, e, extraordinariamen-
te, quando convocado por seu Presidente, ou 
pela maioria dos seus membros.

§1º
As deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, fixado em 4 (quatro) o "quorum" mínimo 
para a realização das reuniões, respeitadas 
eventuais elevações desse mínimo introduzidas 
no convênio de adesão para o caso previsto no 
§3º do artigo 27.

§ 2º
Não sendo atingido o "quorum" mínimo refe-
rido no parágrafo anterior, uma nova reunião 
deverá ser convocada formalmente para o 
segundo dia útil imediatamente posterior, 
quando o referido "quorum" passará a ser de 
metade dos membros do Conselho. 

§ 3º
A convocação do suplente será feita pelo Presi-
dente, no caso de impedimento ocasional ou 
temporário do membro efetivo, e pelo restante 
do prazo do mandato, no caso de vacância.

§4º
O Presidente do Conselho Deliberativo, além do 
voto pessoal, terá também o voto de desempa-
te.

§2º
O Presidente do Conselho Deliberativo e res-
pectivo suplente serão escolhidos pelos mem-
bros do próprio Conselho e submetidos à ho-
mologação da Patrocinadora que compre-
enda o maior número de Participantes a ela 
vinculados. Em caso de empate caberá a Pa-
trocinadora que compreenda o maior número 
de Participantes a ela vinculados a escolha en-
tre os mais votados.

§3º
Os membros efetivos do Conselho Delibera-
tivo terão o mandato de 5 (cinco) anos, permi-
tidas reconduções para novos mandatos, res-
peitado o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 
5º do Artigo 19, e cada um terá um suplente 
com igual mandato, que o substituirá em seus 
impedimentos eventuais.

§4º
Perderá o mandato o membro do Conselho 
Deliberativo que deixar de comparecer a 2 (du-
as) reuniões ordinárias consecutivas, sem mo-
tivo justificado, a critério do Conselho.

§5º
Embora findo o mandato, o membro do Con-
selho Deliberativo permanecerá em pleno exer-
cício do cargo até a posse do seu sucessor, ob-
servando-se o disposto no § 6º do artigo 24.

Art. 22
O Conselho Deliberativo se reunirá mensal-
mente, em caráter ordinário, e, extraordinaria-
mente, quando convocado por seu Presiden-
te, ou pela maioria dos seus membros.

§1º
As deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, fixado em 4 (quatro) o "quorum" mí-
nimo para a realização das reuniões, respeita-
das eventuais elevações desse mínimo intro-
duzidas no convênio de adesão para o caso 
previsto no § 5º do artigo 19.

§ 2º
Não sendo atingido o "quorum" mínimo refe-
rido no parágrafo anterior, uma nova reunião 
deverá ser convocada formalmente para o 
segundo dia útil imediatamente posterior, 
quando o referido "quorum" passará a ser de 
metade dos membros do Conselho. 

§ 3º
A convocação do suplente será feita pelo Presi-
dente, no caso de impedimento ocasional ou 
temporário do membro efetivo, e pelo restante 
do prazo do mandato, no caso de vacância.

§4º
O Presidente do Conselho Deliberativo, além 
do voto pessoal, terá também o voto de de-
sempate.

Adaptação para flexibilizar a 
homologação do presidente do 
Conselho Deliberativo.

Adaptação para permitir mais 
de uma recondução e alteração 
de referência.

Não houve alteração.

Adaptação para melhor enten-
dimento da matéria.

Não houve alteração.

Alteração de referência.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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Seção II

Diretoria Executiva

Art. 31
A Diretoria Executiva é o órgão de administra-
ção geral da BANDEPREV, cabendo-lhe precipu-
amente fazer executar as diretrizes fundamen-
tais e cumprir as normas gerais baixadas pelo 
Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por 
ele estabelecidos.

Art. 32
A Diretoria Executiva compor-se-á de 4 (quatro) 
membros:

I Diretor-Superintendente;

II Diretor de Seguridade;

III Diretor Financeiro; e

IV Diretor Administrativo.

§1º
O Diretor Administrativo será eleito pelos Parti-
cipantes, na forma indicada nos §§ 8º, 9º e 10 
do artigo 27. Os demais Diretores serão indica-
dos pela PATROCINADORA-INSTITUIDORA e 
homologados pelo Conselho Deliberativo.

§2º
Dentre os Diretores, um será designado pelo 
Conselho Deliberativo para as funções de admi-
nistrador tecnicamente qualificado, responsá-
vel pela gestão, alocação, supervisão e acompa-
nhamento dos investimentos da BANDEPREV, 
com os deveres e responsabilidades previstos na 
legislação aplicável em vigor.

§3º
Os membros da Diretoria Executiva terão man-
dato de 4 (quatro) anos, permitidas recondu-
ções para novos mandatos.

§4º
Os membros dos Órgãos Estatutários da 
BANDEPREV deverão apresentar declaração de 
bens, ao assumirem e ao deixarem os cargos.

§5º
Os mandatos dos membros do Conselho Deli-

Seção II

Diretoria Executiva

Art. 23
A Diretoria Executiva é o órgão de administra-
ção geral da BANDEPREV, cabendo-lhe preci-
puamente fazer executar as diretrizes funda-
mentais e cumprir as normas gerais baixadas 
pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objeti-
vos por ele estabelecidos.

Art. 24
A Diretoria Executiva compor-se-á de 4 (qua-
tro) membros:

I Diretor-Superintendente;

II Diretor de Seguridade;

III Diretor Financeiro; e

IV Diretor Administrativo.

§1º
O Diretor Administrativo será eleito pelos Par-
ticipantes, na forma indicada nos §§ 10 e 11 
do artigo 19. Os demais Diretores serão indi-
cados pela Patrocinadora que compreenda o 
maior número de Participantes a ela vincula-
dos e homologados pelo Conselho Deliberati-
vo.

§2º
Dentre os Diretores, o Conselho Deliberativo 
designará um integrante para as funções de 
administrador tecnicamente qualificado, res-
ponsável pela gestão, alocação, supervisão e 
acompanhamento dos investimentos da 
BANDEPREV, bem como um integrante para a 
função de administrador responsável pelos 
planos de benefícios, com os deveres e res-
ponsabilidades previstos na legislação aplicá-
vel em vigor.

§3º
Os membros da Diretoria Executiva terão man-
dato de 4 (quatro) anos, permitidas recondu-
ções para novos mandatos.

§ 4º
Perderá o mandato o membro da Diretoria 
Executiva que deixar de comparecer a 2 (duas) 
reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo 
justificado, a critério da Diretoria Executiva.

§5º
Os membros dos Órgãos Estatutários da 
BANDEPREV deverão apresentar declaração 
de bens, ao assumirem e ao deixarem os car-
gos.

§6º
Os mandatos dos membros do Conselho Deli-

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Adaptação para flexibilizar a 
indicação dos Diretores e alte-
ração de referência.

Adaptação para prever um inte-
grante da Diretoria na função 
de administrador responsável 
pelos planos, conforme pre-
visto na Resolução CGPC nº 
18/06.

Não houve alteração.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos de não compareci-
mento de Diretor em 2 reuniões 
consecutivas.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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berativo e da Diretoria Executiva serão prorro-
gados, automaticamente, até a posse dos seus 
sucessores, a qual deverá ocorrer no prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias subsequen-
tes ao término dos mandatos extintos.

Art. 33
À Diretoria Executiva não será lícito gravar de 
quaisquer ônus, hipotecar ou alienar bens 
patrimoniais imobilizados da BANDEPREV, 
sem expressa autorização do Conselho Delibe-
rativo.

Art. 34
A Diretoria Executiva reunir-se-á mediante con-
vocação do Diretor-Superintendente, e suas 
deliberações serão tomadas por maioria de 
votos.

Parágrafo Único
O Diretor Superintendente, além do voto pes-
soal, terá o voto de desempate.

Seção III

Conselho Fiscal

Art. 35
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da 
BANDEPREV, cabendo-lhe precipuamente zelar 
pela sua gestão econômico-financeira.

Art. 36
O Conselho Fiscal compor-se-á de 04 (quatro) 
membros efetivos, devendo ser 02 (dois) indica-
dos pela PATROCINADORA-INSTITUIDORA, 01 
(um) eleito entre os Participantes-Assistidos e 
01 (um) eleito entre os Participantes-Ativos da 
BANDEPREV, na forma indicada nos §§ 8º, 9º e 
10 do artigo 27.

§1º
Os membros efetivos do Conselho Fiscal terão o 
mandato de 3 (três) anos, permitida a recondu-
ção.

§2º
Cada membro efetivo terá um suplente com 
igual mandato, que o substituirá nos casos de 
vacância, renúncia, impedimento ou ausência.

§3º
O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente, em 
caráter ordinário, perdendo o mandato o mem-
bro efetivo do Conselho Fiscal que deixar de 
comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas, 
sem motivo justificado, a critério do mesmo 
Conselho.

berativo e da Diretoria Executiva serão prorro-
gados, automaticamente, até a posse dos 
seus sucessores, a qual deverá ocorrer no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias sub-
seqüentes ao término dos mandatos extintos.

Art. 25
À Diretoria Executiva não será lícito gravar de 
quaisquer ônus, hipotecar ou alienar bens pa-
trimoniais imobilizados dos Planos de Benefí-
cios administrados pela BANDEPREV, sem ex-
pressa autorização do Conselho Deliberativo.

Art. 26
A Diretoria Executiva se reunirá, em caráter 
ordinário, duas vezes por ano e, extraordinari-
amente, quando convocada pelo Diretor-
Superintendente ou pela maioria dos seus 
membros, e suas deliberações serão tomadas 
por maioria de votos.

Parágrafo Único
O Diretor Superintendente, além do voto pes-
soal, terá o voto de desempate.

Seção III

Conselho Fiscal

Art. 27
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da 
BANDEPREV, cabendo-lhe precipuamente ze-
lar pela sua gestão econômico-financeira.

Art. 28
O Conselho Fiscal compor-se-á de 04 (quatro) 
membros efetivos, devendo ser 02 (dois) indi-
cados pela Patrocinadora que compreenda o 
maior número de Participantes a ela vincula-
dos, 01 (um) eleito entre os Participantes-
Assistidos e 01 (um) eleito entre os Participan-
tes-Ativos do Plano Básico administrado pela 
BANDEPREV, na forma indicada nos §§ 10 e 
11 do artigo 19. 

§1º
Os membros efetivos do Conselho Fiscal terão 
o mandato de 3 (três) anos, permitidas recon-
duções para novos mandatos.

§2º
Cada membro efetivo terá um suplente com 
igual mandato, que o substituirá nos casos de 
vacância, renúncia, impedimento ou ausência.

§3º
O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente, 
em caráter ordinário, perdendo o mandato o 
membro efetivo do Conselho Fiscal que deixar 
de comparecer a 2 (duas) reuniões consecuti-
vas, sem motivo justificado, a critério do 
mesmo Conselho.
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Adaptação para registrar a refe-
rência do patrimônio aos pla-
nos de benefícios.

Adaptação para prever a perio-
dicidade das reuniões ordiná-
rias da Diretoria-Executiva.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Atualização para flexibilizar a 
indicação dos membros do Con-
selho e compatibilizar o texto 
com os parágrafos 1° e 2° do 
artigo 19, inclusão da referên-
cia ao Plano Básico e alteração 
de referência.

Adaptação para possibilitar 
recondução para novos man-
datos.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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§4º
O Presidente do Conselho Fiscal e respectivo 
suplente serão escolhidos pelos membros do 
próprio Conselho e submetidos a homologação 
da PATROCINADORA - INSTITUIDORA. Em caso 
de empate caberá a PATROCINADORA-
INSTITUIDORA a escolha entre os mais votados.

§5º
Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal 
serão prorrogados, automaticamente, até a 
posse dos seus sucessores, a qual deverá ocor-
rer no prazo máximo dos 120 (cento e vinte) 
dias subsequentes ao término dos mandatos 
extintos.

§6º
O Presidente do Conselho Fiscal, além do voto 
pessoal, terá também o voto de desempate.

Art. 37
Os Diretores, os membros do Conselho Delibe-
rativo e os do Conselho Fiscal responderão 
solidariamente com a BANDEPREV pelos prejuí-
zos causados a terceiros em conseqüência do 
descumprimento de leis, normas e instruções 
referentes às operações previstas na legislação 
aplicável em vigor e, em especial, pela falta de 
constituição das reservas obrigatórias.

Capítulo IX

Da Competência dos Órgãos Estatutários

Seção I

Da Competência do Conselho Deliberativo

Art. 38
Compete ao Conselho Deliberativo deliberar 
sobre as seguintes matérias:

I a política geral de administração da 
BANDEPREV e de seus Planos de Benefícios;

II a alteração do Estatuto e dos Regulamentos 
dos Planos de Benefícios, por proposta de 
pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros e 
da Diretoria Executiva, bem como a implan-
tação e a extinção dos mesmos, sujeitas à 
homologação das respectivas Patrocinado-
ras e à aprovação da autoridade competen-
te;

III a aprovação dos cálculos atuariais e dos 
planos de custeio anuais para todos os 
planos administrados pela BANDEPREV, 
para posterior submissão à autoridade 
competente;

§4º
O Presidente do Conselho Fiscal e respectivo 
suplente serão escolhidos pelos membros do 
próprio Conselho e submetidos à homologa-
ção da Patrocinadora que compreenda o ma-
ior número de Participantes a ela vinculados. 
Em caso de empate caberá a Patrocinadora 
que compreenda o maior número de Partici-
pantes a ela vinculados a escolha entre os mais 
votados.

§5º
Os mandatos dos membros do Conselho Fis-
cal serão prorrogados, automaticamente, até 
a posse dos seus sucessores, a qual deverá 
ocorrer no prazo máximo dos 120 (cento e 
vinte) dias subseqüentes ao término dos man-
datos extintos.

§6º
O Presidente do Conselho Fiscal, além do voto 
pessoal, terá também o voto de desempate.

Art. 29
Os Diretores, os membros do Conselho Deli-
berativo e os do Conselho Fiscal responderão 
solidariamente com a BANDEPREV pelos pre-
juízos causados a terceiros em conseqüência 
do descumprimento de leis, normas e instru-
ções referentes às operações previstas na legis-
lação aplicável em vigor e, em especial, pela 
falta de constituição das reservas obrigatórias.

Capítulo VIII

Da Competência dos Órgãos Estatutários

Seção I

Da Competência do Conselho Deliberativo

Art. 30
Compete ao Conselho Deliberativo deliberar 
sobre as seguintes matérias:

I a política geral de administração da 
BANDEPREV e de seus  Planos  de  Benefí-
cios;

II a alteração do Estatuto e dos Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, por proposta 
de pelo menos 2/3 (dois terços) dos mem-
bros da Diretoria Executiva, bem como a 
implantação e a extinção dos mesmos, 
sujeitas à homologação das respectivas 
Patrocinadoras e à aprovação da autori-
dade competente;

III a aprovação dos cálculos atuariais e dos 
planos de custeio anuais para todos os 
planos administrados pela BANDEPREV, 
para posterior submissão à autoridade 
competente;
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Adaptação para flexibilizar a 
homologação dos membros do 
Conselho.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Adaptação redacional para 
melhor entendimento da maté-
ria.
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IV aprovação do orçamento-programa e suas 
eventuais alterações;

V a gestão dos investimentos e a política de 
aplicação dos recursos;

VI as demonstrações financeiras e a prestação 
de contas do exercício, após a devida mani-
festação dos auditores independentes e do 
Conselho Fiscal;

VII a admissão ou a exclusão de Patrocinadoras 
da BANDEPREV ou de um plano isolada-
mente, sujeita à homologação pela 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA e à apro-
vação da autoridade competente;

VIII a aquisição e alienação de bens imóveis, 
constituição de ônus ou direitos reais sobre 
os mesmos, imobilização de recursos da 
BANDEPREV, edificação em terrenos de 
propriedade da BANDEPREV e outros 
assuntos correlatos que lhe sejam submeti-
dos;

IX a aceitação de doações, com ou sem encar-
gos;

X os regimentos internos da BANDEPREV e de 
sua administração;

XI as normas básicas sobre administração de 
pessoal;

XII os planos e programas, anuais e plurianua-
is, normas e critérios gerais e outros atos 
julgados necessários  à administração da 
BANDEPREV;

XIII extinção da BANDEPREV e destinação do 
seu patrimônio, observado o disposto neste 
Estatuto e na legislação vigente;

XIVescolha do seu Presidente, observado o 
artigo 29 § 2º e, anualmente, a fixação da 
remuneração dos ocupantes dos Órgãos 
Estatutários;

XV designação do administrador tecnicamente 
qualificado, conforme previsto no § 2º do 
artigo 32;

XVIexame e deliberação, em grau de recurso, 
das decisões proferidas pela Diretoria Exe-
cutiva;

IV aprovação do orçamento-programa e 
suas eventuais alterações;

V a gestão dos investimentos e a política de 
aplicação dos recursos;

VI as demonstrações contábeis e a prestação 
de contas do exercício, após a devida 
manifestação dos auditores independen-
tes e do Conselho Fiscal;

VII a admissão ou a retirada de Patrocinado-
ras da BANDEPREV ou de um plano isola-
damente, sujeita à homologação pela 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA e à 
aprovação da autoridade competente, 
observada a legislação vigente;

VIII a aquisição e alienação de bens imóveis, 
constituição de ônus ou direitos reais 
sobre os mesmos, imobilização de recur-
sos do patrimônio dos Planos de Benefí-
cios administrados pela BANDEPREV, 
edificação em terrenos de propriedade da 
BANDEPREV e outros assuntos correlatos 
que lhe sejam submetidos;

IX a aceitação de doações, com ou sem 
encargos;

X os regimentos internos da BANDEPREV e 
de sua administração;

XI as normas básicas sobre administração de 
pessoal;

XII os planos e programas, anuais e plurianu-
ais, normas e critérios gerais e outros atos 
julgados necessários à administração da 
BANDEPREV;

XIII extinção da BANDEPREV ou de um de 
seus planos de benefícios e destinação do 
patrimônio correspondente, observado o 
disposto neste Estatuto, nos regulamen-
tos pertinentes e na legislação vigente, 
sujeita à homologação pelas Patrocinado-
ras e aprovação da autoridade governa-
mental competente;

XIVescolha do seu Presidente, observado o 
artigo 21 § 2º e, anualmente, a fixação da 
remuneração dos ocupantes dos Órgãos 
Estatutários;

XV designação do administrador tecnica-
mente qualificado e do administrador do 
Plano de Benefícios, conforme previsto no 
§ 2º do artigo 24;

XVIformalização da investidura dos integran-
tes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
da Diretoria Executiva;
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XVII contratação de auditoria externa especia-
lizada nos aspectos atuariais e nos benefíci-
os, nos termos da legislação vigente;

XVIII os casos omissos neste Estatuto e nos 
Regulamentos dos Planos.

Art.39
A iniciativa das proposições ao Conselho Deli-

berativo será do Diretor Superintendente, 
da Diretoria Executiva ou dos membros do 
Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único
As proposições de iniciativa dos membros do 

Conselho Deliberativo, antes de constituí-
rem objeto de deliberação, serão instruídas 
pela Diretoria Executiva.

Art. 40
O Conselho Deliberativo poderá determinar a 

realização de inspeções, auditorias ou toma-
das de contas, sendo-lhe facultado confiá-
las a peritos estranhos à BANDEPREV.

Seção II

Da Competência da Diretoria

Art. 41
Compete à Diretoria Executiva apresentar ao 
Conselho Deliberativo:

I o orçamento-programa anual e suas even-
tuais alterações;

II o balanço geral e o relatório anual de ativi-
dades;

III os planos de custeio e de aplicação de patri-
mônio;

IV proposta sobre a aceitação de doações, a 
alienação de imóveis e a constituição de 
ônus ou direitos reais sobre os mesmos;

V propostas de criação de novos planos de 
benefícios;

VI propostas sobre a admissão e a exclusão de 
Patrocinadoras;

VII propostas sobre abertura de créditos adicio-
nais, desde que haja recursos disponíveis;

VIII propostas sobre reforma deste Estatuto e 
dos Regulamentos dos Planos de Benefícios;

XVII exame e deliberação, em grau de recur-
so, das decisões proferidas pela Diretoria 
Executiva;

XVIII contratação de auditoria externa espe-
cializada nos aspectos atuariais e nos 
benefícios, nos termos da legislação 
vigente;

XIXos casos omissos neste Estatuto e nos 
Regulamentos dos Planos.

Art. 31
A iniciativa das proposições ao Conselho Deli-
berativo será do Diretor Superintendente, da 
Diretoria Executiva, dos membros do Conse-
lho Deliberativo ou dos membros do Conselho 
Fiscal.

Parágrafo Único
As proposições de iniciativa dos membros do 
Conselho Deliberativo, antes de constituírem 
objeto de deliberação, serão instruídas pela 
Diretoria Executiva.

Art. 32
O Conselho Deliberativo poderá determinar a 
realização de inspeções, auditorias ou toma-
das de contas, sendo-lhe facultado confiá-las 
a peritos estranhos à BANDEPREV.

Seção II

Da Competência da Diretoria

Art. 33
Compete à Diretoria Executiva apresentar ao 
Conselho Deliberativo:

I o orçamento-programa anual e suas 
eventuais alterações;

II o balanço geral e o relatório anual de 
atividades;

III os planos de custeio e de aplicação de 
patrimônio;

IV proposta sobre a aceitação de doações, a 
alienação de imóveis e a constituição de 
ônus ou direitos reais sobre os mesmos;

V propostas de criação de novos planos de 
benefícios;

VI propostas sobre a admissão e a exclusão 
de Patrocinadoras;

VII propostas sobre abertura de créditos adici-
onais, desde que haja recursos disponíveis;

VIII propostas sobre reforma deste Estatuto e 
dos Regulamentos dos Planos de Benefíci-
os;
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IX o regulamento e as normas referentes à 
eleição dos membros dos Órgãos  Estatutá-
rios.

Art. 42
Compete ainda à Diretoria Executiva:

I aprovar os quadros e a lotação do pessoal 
da BANDEPREV, bem como o respectivo 
plano salarial;

II aprovar o manual dos direitos e deveres do 
pessoal;

III aprovar a designação dos chefes dos órgãos 
técnicos e administrativos da BANDEPREV, 
assim como de seus agentes e representan-
tes;

IV aprovar a criação, transformação ou extin-
ção de órgãos locais;

V aprovar a celebração de contratos, acordos 
e convênios que não importem na  consti-
tuição de ônus reais sobre bens da 
BANDEPREV;

VI autorizar a aplicação de disponibilidades 
eventuais, respeitadas as condições regula-
mentares pertinentes;

VII autorizar alterações orçamentárias de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo Conse-
lho Deliberativo;

VIII orientar e acompanhar a execução das 
atividades técnicas e administrativas, bai-
xando os atos necessários;

IX aprovar a aquisição de bens imóveis, desde 
que prevista no plano de aplicação do patri-
mônio e aprovada pelo Conselho Deliberati-
vo;

X aprovar o plano de contas da BANDEPREV e 
suas alterações.

Seção III

Da Competência do Diretor Superinten-
dente

Art. 43
Cabem ao Diretor-Superintendente a direção e 
coordenação dos trabalhos da Diretoria Execu-
tiva.

Art. 44
Compete ao Diretor-Superintendente, observa-
das as disposições legais e estatutárias e as 
diretrizes e normas baixadas pelo Conselho 
Deliberativo e pela Diretoria Executiva:

IX o regulamento e as normas referentes à 
eleição dos membros dos Órgãos Estatu-
tários.

Art. 34
Compete ainda à Diretoria Executiva:

I aprovar os quadros e a lotação do pessoal 
da BANDEPREV, bem como o respectivo 
plano salarial;

II aprovar o manual dos direitos e deveres 
do pessoal;

III aprovar a designação dos chefes dos 
órgãos técnicos e administrativos da 
BANDEPREV, assim como de seus agentes 
e representantes;

IV aprovar a criação, transformação ou 
extinção de órgãos locais;

V aprovar a celebração de contratos, acor-
dos e convênios que não importem na 
constituição de ônus reais sobre bens dos 
Planos de Benefícios administrados pela 
BANDEPREV;

VI autorizar a aplicação de disponibilidades 
eventuais, respeitadas as condições regu-
lamentares pertinentes;

VII autorizar alterações orçamentárias de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo 
Conselho Deliberativo;

VIII orientar e acompanhar a execução das 
atividades técnicas e administrativas, 
baixando os atos necessários;

IX aprovar a aquisição de bens imóveis, 
desde que prevista no plano de aplicação 
do patrimônio e aprovada pelo Conselho 
Deliberativo;

X aprovar o plano de contas da BANDEPREV 
e suas alterações.

Seção III

Da Competência do Diretor Superinten-
dente

Art. 35
Cabem ao Diretor-Superintendente a direção e 
coordenação dos trabalhos da Diretoria Exe-
cutiva.

Art. 36
Compete ao Diretor-Superintendente, obser-
vadas as disposições legais e estatutárias e as 
diretrizes e normas baixadas pelo Conselho 
Deliberativo e pela Diretoria Executiva:
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I representar a BANDEPREV, ativa, passiva, 
judicial e extrajudicialmente, podendo 
nomear procuradores com poderes "ad 
judicia" e "ad negotia", prepostos ou delega-
dos, mediante aprovação da Diretoria Exe-
cutiva, especificados nos respectivos instru-
mentos os atos e as operações que poderão 
praticar;

II representar a BANDEPREV em convênios, 
contratos, acordos e demais documentos, 
firmando-os em nome dela, e movimentar, 
juntamente com outro Diretor, os recursos 
da BANDEPREV, podendo tais faculdades 
ser outorgadas por mandato, mediante 
aprovação da Diretoria Executiva, a outros 
Diretores, a procuradores ou empregados 
da BANDEPREV;

III convocar e presidir as reuniões da Diretoria 
Executiva e, extraordinariamente, convocar 
o Conselho Deliberativo;

IV admitir, promover, transferir, licenciar, requi-
sitar, punir e dispensar empregados, contra-
tar prestação de serviços, dentro das nor-
mas aprovadas, sendo-lhe facultada a 
outorga de tais poderes a Diretores e titula-
res de órgãos da BANDEPREV;

V designar, dentre os Diretores da 
BANDEPREV, seu substituto eventual;

VI propor à Diretoria Executiva a designação 
dos chefes dos órgãos técnicos e adminis-
trativos da BANDEPREV, assim como dos 
seus agentes e representantes;

VII fiscalizar e supervisionar a administração da 
BANDEPREV na execução das atividades 
estatutárias e das medidas tomadas pelo 
Conselho Deliberativo e pela Diretoria Exe-
cutiva;

VIII fornecer às autoridades competentes as 
informações sobre os assuntos da 
BANDEPREV que lhe forem solicitadas;

IX fornecer ao Conselho Deliberativo e ao 
Conselho Fiscal os elementos que lhe forem 
solicitados, pertinentes ao exercício regular 
de seus encargos, e os meios necessários ao 
desempenho de suas atribuições;

X ordenar, quando julgar conveniente, exa-
mes e verificação do cumprimento dos atos 
normativos ou programas de atividades por 
parte dos órgãos administrativos ou técni-
cos;

XI comparecer, sem direito a voto, às reuniões 
do Conselho Deliberativo.

I representar a BANDEPREV, ativa, passiva, 
judicial e extrajudicialmente, podendo 
nomear procuradores com poderes "ad 
judicia" e "ad negotia", prepostos ou dele-
gados, mediante aprovação da Diretoria 
Executiva, especificados nos respectivos 
instrumentos os atos e as operações que 
poderão praticar;

II representar a BANDEPREV em convênios, 
contratos, acordos e demais documentos, 
firmando-os em nome dela, e movimen-
tar, juntamente com outro Diretor, os 
recursos da BANDEPREV, podendo tais 
faculdades ser outorgadas por mandato, 
mediante aprovação da Diretoria Executi-
va, a outros Diretores, a procuradores ou 
empregados da BANDEPREV;

III convocar e presidir as reuniões da Direto-
ria Executiva e, extraordinariamente, 
convocar o Conselho Deliberativo;

IV admitir, promover, transferir, licenciar, 
requisitar, punir e dispensar empregados, 
contratar prestação de serviços, dentro 
das normas aprovadas, sendo-lhe facul-
tada a outorga de tais poderes a Diretores 
e titulares de órgãos da BANDEPREV;

V designar, dentre os Diretores da 
BANDEPREV, seu substituto eventual;

VI propor à Diretoria Executiva a designação 
dos chefes dos órgãos técnicos e adminis-
trativos da BANDEPREV, assim como dos 
seus agentes e representantes;

VII fiscalizar e supervisionar a administração 
da BANDEPREV na execução das ativida-
des estatutárias e das medidas tomadas 
pelo Conselho Deliberativo e pela Direto-
ria Executiva;

VIII fornecer às autoridades competentes as 
informações sobre os assuntos da 
BANDEPREV que lhe forem solicitadas;

IX fornecer ao Conselho Deliberativo e ao 
Conselho Fiscal os elementos que lhe 
forem solicitados, pertinentes ao exercício 
regular de seus encargos, e os meios 
necessários ao desempenho de suas atri-
buições;

X ordenar, quando julgar conveniente, 
exames e verificação do cumprimento dos 
atos normativos ou programas de ativida-
des por parte dos órgãos administrativos 
ou técnicos;

XI comparecer, sem direito a voto, às reu-
niões do Conselho Deliberativo.
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Seção IV

Da Competência do Diretor de Seguridade

Art. 45
Cabem ao Diretor de Seguridade o planeja-
mento e a responsabilidade pela execução das 
atividades da BANDEPREV nos setores previ-
dencial e assistencial.

Art. 46
Compete ao Diretor de Seguridade submeter à 
Diretoria Executiva:

I normas regulamentadoras do processo de 
inscrição dos Participantes e Beneficiários, 
consoante o disposto neste Estatuto;

II normas regulamentadoras do processo de 
cálculo e concessão das prestações previ-
denciárias e do pagamento da reserva de 
poupança a Participantes, tal como pre-
visto neste Estatuto, excetuado o crédito 
mútuo;

III planos de ampliação dos programas da 
BANDEPREV;

IV planos de pecúlios e outros programas refe-
ridos nos Regulamentos dos Planos de Bene-
fícios.

Art. 47
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:

I aprovar a inscrição de Participantes e benefi-
ciários e promover a organização e a atuali-
zação dos respectivos cadastros;

II promover o controle de autenticidade das 
condições de inscrição e concessão de pres-
tações;

III divulgar informações referentes ao plano 
de seguridade e respectivo desenvolvimen-
to;

IV promover o bem-estar social da população 
participante e beneficiária;

V providenciar as medidas que lhe forem solici-
tadas pela Diretoria Executiva, pertinentes 
aos objetivos primordiais da BANDEPREV, 
conforme previsto no artigo 2º.

Seção V

Da Competência do Diretor Financeiro

Art. 48
Cabem ao Diretor Financeiro o planejamento e 
a responsabilidade pela execução das ativida-
des financeiras e patrimoniais da BANDEPREV.

Seção IV

Da Competência do Diretor de Seguridade

Art. 37
Cabem ao Diretor de Seguridade o planeja-
mento e a responsabilidade pela execução das 
atividades da BANDEPREV nos setores previ-
dencial e assistencial.

Art. 38
Compete ao Diretor de Seguridade submeter 
à Diretoria Executiva:

I normas regulamentadoras do processo de 
inscrição dos Participantes e Beneficiários, 
consoante o disposto neste Estatuto;

II normas regulamentadoras do processo de 
cálculo e concessão das prestações previ-
denciárias e do pagamento da reserva de 
poupança a Participantes, tal como pre-
visto neste Estatuto, excetuado o crédito 
mútuo;

III planos de ampliação dos programas da 
BANDEPREV;

IV planos de pecúlios e outros programas 
referidos nos Regulamentos dos Planos de 
Benefícios.

Art. 39
Compete ainda ao Diretor de Seguridade:

I aprovar a inscrição de Participantes e bene-
ficiários e promover a organização e a 
atualização dos respectivos cadastros;

II promover o controle de autenticidade das 
condições de inscrição e concessão de 
prestações;

III divulgar informações referentes ao plano 
de seguridade e respectivo desenvolvimen-
to;

IV promover o bem-estar social da população 
participante e beneficiária;

V providenciar as medidas que lhe forem 
solicitadas pela Diretoria Executiva, perti-
nentes aos objetivos primordiais da 
BANDEPREV, conforme previsto no artigo 
2º.

Seção V

Da Competência do Diretor Financeiro

Art. 40
Cabem ao Diretor Financeiro o planejamento e 
a responsabilidade pela execução das ativida-
des financeiras e patrimoniais da BANDEPREV.
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Art. 49
Compete ao Diretor Financeiro submeter à 
Diretoria Executiva:

I o plano de contas da BANDEPREV e suas 
alterações;

II o orçamento-programa anual e suas eventu-
ais alterações;

III os balanços, balancetes e demais elementos 
contábeis;

IV os planos de custeio e de aplicação do patri-
mônio;

V os planos de operações atuariais e financei-
ras.

Art. 50
Compete ainda ao Diretor Financeiro:

I providenciar as medidas que lhe forem solici-
tadas pela Diretoria Executiva, pertinentes as 
atividades de administração geral, forma-
ção, conservação, mutação e produtividade 
do patrimônio;

II organizar e manter atualizados os registros 
e a escrituração contábil da BANDEPREV;

III promover a execução orçamentária;

IV zelar pelos valores patrimoniais da 
BANDEPREV;

V promover o funcionamento das carteiras de 
empréstimos e financiamentos;

VI promover o funcionamento das carteiras de 
aplicações, finanças e dos sistemas de inves-
timentos, de acordo com o plano de aplica-
ção do patrimônio;

VII promover as investigações econométricas 
indispensáveis à elaboração dos planos de 
custeio e de aplicação do patrimônio;

VIII divulgar informações referentes à evolução 
econômico-financeira da BANDEPREV.

Seção VI

Da Competência do Diretor Administrativo

Art. 51
Cabem ao Diretor Administrativo o planeja-
mento e responsabilidade pela execução das 
atividades relacionadas com a administração de 
pessoal, material, comunicações e serviços 
gerais da BANDEPREV.

Art. 41
Compete ao Diretor Financeiro submeter à 
Diretoria Executiva:

I o plano de contas da BANDEPREV e suas 
alterações;

II o orçamento-programa anual e suas even-
tuais alterações;

III os balanços, balancetes e demais elemen-
tos contábeis;

IV os planos de custeio e de aplicação do 
patrimônio;

V os planos de operações atuariais e finance-
iras.

Art. 42
Compete ainda ao Diretor Financeiro:

I providenciar as medidas que lhe forem 
solicitadas pela Diretoria Executiva, perti-
nentes as atividades de administração 
geral, formação, conservação, mutação e 
produtividade do patrimônio;

II organizar e manter atualizados os registros 
e a escrituração contábil da BANDEPREV;

III promover a execução orçamentária;

IV zelar pelos valores patrimoniais dos Pla-
nos de Benefícios administrados pela 
BANDEPREV;

V promover o funcionamento das carteiras 
de empréstimos e financiamentos;

VI promover o funcionamento das carteiras 
de aplicações, finanças e dos sistemas de 
investimentos, de acordo com o plano de 
aplicação do patrimônio;

VII promover as investigações econométricas 
indispensáveis à elaboração dos planos de 
custeio e de aplicação do patrimônio;

VIII divulgar informações referentes à evolu-
ção econômico-financeira dos Planos de 
Benef í c ios  admin i s t rados  pe la  
BANDEPREV.

Seção VI

Da Competência do Diretor Administrativo

Art. 43
Cabem ao Diretor Administrativo o planeja-
mento e responsabilidade pela execução das 
atividades relacionadas com a administração 
de pessoal, material, comunicações e serviços 
gerais da BANDEPREV.

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

Não houve alteração.

Adaptação para registrar a refe-
rência do patrimônio aos pla-
nos de benefícios.

Não houve alteração.

72



Art. 52
Compete ao Diretor Administrativo submeter à 
Diretoria Executiva:

I os planos de organização e funcionamento 
da BANDEPREV e suas eventuais altera-
ções;

II os quadros e a lotação do pessoal, bem 
como suas alterações;

III o plano salarial do pessoal;

IV o manual de direitos e deveres do pessoal.

Art. 53
Compete ainda ao Diretor Administrativo:

I promover o registro e o controle dos cargos 
e funções pertencentes ao quadro de pes-
soal, bem como dos respectivos ocupantes 
e suas lotações;

II fazer cumprir as normas estabelecidas no 
manual dos direitos e deveres do pessoal;

III promover a organização das folhas de paga-
mento dos empregados;

IV promover a lavratura e publicação dos atos 
relativos ao pessoal;

V promover a apuração da produtividade dos 
empregados;

VI elaborar e fazer cumprir os planos de com-
pras e de estoque de materiais da 
BANDEPREV;

VII elaborar e fazer cumprir o plano de levanta-
mento de estatística e consumo;

VIII promover o bom funcionamento das ativi-
dades de expediente, protocolo, arquivo, 
portaria, zeladoria e transporte;

IX providenciar as medidas que lhe forem 
solicitadas pela Diretoria Executiva, perti-
nentes às atividades de administração geral, 
formação, conservação, mutação e produti-
vidade do patrimônio.

Seção VII

Da Competência do Conselho Fiscal

Art. 54
Compete ao Conselho Fiscal:

I examinar e aprovar os balancetes da 
BANDEPREV;

II emitir parecer sobre o balanço anual da 
BANDEPREV, bem como sobre as contas e 

Art. 44
Compete ao Diretor Administrativo submeter 
à Diretoria Executiva:

I os planos de organização e funciona-
mento da BANDEPREV e suas eventuais 
alterações;

II os quadros e a lotação do pessoal, bem 
como suas alterações;

III o plano salarial do pessoal;

IV o manual de direitos e deveres do pessoal.

Art. 45
Compete ainda ao Diretor Administrativo:

I promover o registro e o controle dos 
cargos e funções pertencentes ao quadro 
de pessoal, bem como dos respectivos 
ocupantes e suas lotações;

II fazer cumprir as normas estabelecidas no 
manual dos direitos e deveres do pessoal;

III promover a organização das folhas de 
pagamento dos empregados;

IV promover a lavratura e publicação dos 
atos relativos ao pessoal;

V promover a apuração da produtividade 
dos empregados;

VI elaborar e fazer cumprir os planos de 
compras e de estoque de materiais da 
BANDEPREV;

VII elaborar e fazer cumprir o plano de levan-
tamento de estatística e consumo;

VIII promover o bom funcionamento das 
atividades de expediente, protocolo, 
arquivo, portaria, zeladoria e transporte;

IX providenciar as medidas que lhe forem 
solicitadas pela Diretoria Executiva, perti-
nentes às atividades de administração 
geral, formação, conservação, mutação e 
produtividade do patrimônio.

Seção VII

Da Competência do Conselho Fiscal

Art. 46
Compete ao Conselho Fiscal:

I examinar e aprovar os balancetes da 
BANDEPREV;

II emitir parecer sobre o balanço anual da 
BANDEPREV, bem como sobre as contas e 
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os demais aspectos econômico-financeiros 
dos atos da Diretoria Executiva;

III examinar, a qualquer época, os livros e 
documentos da BANDEPREV;

IV lavrar em livro de atas e pareceres o resul-
tado dos exames procedidos;

V apresentar, ao Conselho Deliberativo, pare-
ceres sobre os negócios e as operações 
sociais do exercício, tomadas por base o 
balanço, o inventário e as contas da Direto-
ria Executiva;

VI acusar as irregularidades verificadas, suge-
rindo medidas saneadoras;

VII escolha do seu Presidente, observado o 
disposto no artigo 36 § 4º.

Parágrafo Único
O Conselho Fiscal poderá requerer ao Conselho 
Deliberativo, mediante justificativa escrita, o 
assessoramento de perito contador ou de firma 
especializada de sua confiança, sem prejuízo 
das auditorias externas, de caráter obrigatório.

Capítulo X

Do Pessoal

Art. 55
Os empregados da BANDEPREV estarão sujei-
tos à legislação trabalhista, com tabelas de 
remuneração aprovadas pela Diretoria Executi-
va.

Art. 56
Os direitos, deveres e regime de trabalho dos 
empregados da BANDEPREV serão objeto de 
regulamento próprio.

Parágrafo Único 
A admissão de empregados na BANDEPREV 
farse-á através de processo seletivo.

Capítulo XI

Das Alterações do Estatuto e dos Regula-
mentos

Art. 57
Este Estatuto e os Regulamentos dos Planos só 
poderão ser alterados por deliberação do Con-
selho Deliberativo,  em reunião conjunta com a 
Diretoria Executiva, sujeita à homologação das 
respectivas Patrocinadoras e à autorização da 
autoridade governamental competente.

Art. 58
As alterações do Estatuto e dos Regulamentos 
dos Planos de Benefícios da BANDEPREV não 
poderão:

os demais aspectos econômico-
financeiros dos atos da Diretoria Executiva;

III examinar, a qualquer época, os livros e 
documentos da BANDEPREV;

IV lavrar em livro de atas e pareceres o resul-
tado dos exames procedidos;

V apresentar, ao Conselho Deliberativo, 
pareceres sobre os negócios e as opera-
ções sociais do exercício, tomadas por 
base o balanço, o inventário e as contas da 
Diretoria Executiva;

VI acusar as irregularidades verificadas, suge-
rindo medidas saneadoras;

VIIescolha do seu Presidente, observado o 
disposto no artigo 28 § 4º.

Parágrafo Único
O Conselho Fiscal poderá requerer ao Conselho 
Deliberativo, mediante justificativa escrita, o 
assessoramento de perito contador ou de firma 
especializada de sua confiança, sem prejuízo 
das auditorias externas, de caráter obrigatório.

Capítulo IX

Do Pessoal

Art. 47
Os empregados da BANDEPREV estarão sujei-
tos à legislação trabalhista, com tabelas de 
remuneração aprovadas pela Diretoria Execu-
tiva.

Art. 48
Os direitos, deveres e regime de trabalho dos 
empregados da BANDEPREV serão objeto de 
regulamento próprio.

Parágrafo Único 
A admissão de empregados na BANDEPREV 
far-se-á através de processo seletivo.

Capítulo X

Das Alterações do Estatuto e dos Regula-
mentos

Art. 49
Este Estatuto e os Regulamentos dos Planos só 
poderão ser alterados por deliberação do Con-
selho Deliberativo, em reunião conjunta com a 
Diretoria Executiva, sujeita à homologação das 
respectivas Patrocinadoras e à autorização da 
autoridade governamental competente.

Art. 50
As alterações do Estatuto e dos Regulamentos 
dos Planos de Benefícios da BANDEPREV não 
poderão:
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Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Adaptação redacional.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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I contrariar os objetivos referidos no artigo 2º;

II reduzir benefícios já iniciados;

III prejudicar direitos de qualquer natureza, 
adquiridos pelos Participantes-Assistidos e 
Beneficiários.

Capítulo XII

Dos Recursos Administrativos

Art. 59
Caberá interposição de recursos dentro de 30 
(trinta) dias, contados da ciência oficial, com 
efeito suspensivo, sempre que houver risco 
imediato de conseqüências graves para a 
BANDEPREV, ou para o recorrente:

I para o Diretor-Superintendente, dos atos 
dos prepostos ou empregados;

II para o Conselho Deliberativo, dos atos da 
Diretoria Executiva ou dos Diretores da 
BANDEPREV.

Capítulo XIII

Da Retirada de Patrocinadora

Art. 60
O cancelamento da inscrição de Patrocinadora 
dar-se-á, a partir da homologação pela autori-
dade governamental competente, nas seguin-
tes hipóteses:

a) por requerimento da própria Patrocinadora, 
formalizado por meio de carta enviada, 
contra protocolo, ao Diretor Superinten-
dente da BANDEPREV;

a) por decisão do Conselho Deliberativo, em 
caso de descumprimento de qualquer obri-
gação prevista no respectivo Convênio de 
Adesão, neste Estatuto e no Regulamento 
do Plano de Benefícios a que estiver vincula-
da.

§ 1º 
Nos casos previstos neste artigo, a Patrocina-
dora ou suas sucessoras ficarão obrigadas a 
prestar garantia à BANDEPREV dos seguintes 
recolhimentos: 

a) valores das reservas de poupança pagas a ex-
empregados da Patrocinadora que dela se 
tenham funcionalmente desligado nos últi-
mos 4 (quatro) anos anteriores à data do 
cancelamento da inscrição da Patrocinadora, 
acrescidos do índice de atualização monetá-
ria previsto nas avaliações atuariais da 
BANDEPREV; 

I contrariar os objetivos referidos no artigo 2º;

II reduzir benefícios já iniciados;

III prejudicar direitos de qualquer natureza, 
adquiridos pelos Participantes-Assistidos e 
Beneficiários.

Capítulo XI

Dos Recursos Administrativos

Art. 51
Caberá interposição de recursos dentro de 30 
(trinta) dias, contados da ciência oficial, com 
efeito suspensivo, sempre que houver risco 
imediato de conseqüências graves para a 
BANDEPREV, ou para o recorrente:

I para o Diretor-Superintendente, dos atos 
dos prepostos ou empregados;

II para o Conselho Deliberativo, dos atos da 
Diretoria Executiva ou dos Diretores da 
BANDEPREV.

Capítulo XII

Da Retirada de Patrocinadora

Art. 52
O cancelamento da inscrição de Patrocinadora 
dar-se-á, a partir da homologação pela autori-
dade governamental competente, nas seguin-
tes hipóteses:

a) por requerimento da própria Patrocinado-
ra, formalizado por meio de carta enviada, 
contra protocolo, ao Diretor Superinten-
dente da BANDEPREV;

b) por decisão do Conselho Deliberativo, em 
caso de descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no respectivo Convênio 
de Adesão, neste Estatuto e no Regula-
mento do Plano de Benefícios a que estiver 
vinculada.

Parágrafo excluído.

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Exclusão de parágrafo, em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.
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b) fundos atuarialmente determinados no 
regime de capitalização individual, necessá-
rios à cobertura dos benefícios assegurados 
pelos Regulamentos dos Planos aos empre-
gados da Patrocinadora, inscritos na 
BANDEPREV, em data anterior à do cancela-
mento da inscrição da Patrocinadora, bem 
como aos ex-empregados da mesma Patro-
cinadora que dela tenham funcionalmente 
se desligado no curso dos últimos 4 (quatro) 
anos anteriores ao referido cancelamento e 
tenham mantido suas inscrições como parti-
cipantes da BANDEPREV.

§ 2º
A Patrocinadora que tiver sua inscrição cance-
lada ficará exonerada das obrigações previstas 
no §1º, se as mesmas forem integralmente 
assumidas por alguma sucessora inscrita como 
Patrocinadora.

Art. 61
Na hipótese de retirada de Patrocinadora da 
BANDEPREV, a Patrocinadora cessará perma-
nentemente suas contribuições, após o cumpri-
mento de suas obrigações incorridas para com 
a BANDEPREV, até a data de sua retirada, e o 
patrimônio correspondente será destinado na 
forma que dispuser a legislação vigente.

Art. 62
É facultado à Patrocinadora não contribuir para 
o plano de benefícios por ela instituído e admi-
nistrado pela BANDEPREV, relativamente aos 
empregados admitidos após a data de manifes-
tação expressa de sua intenção, obtida, para 
tanto, a competente autorização governamen-
tal. Nesse caso, a Patrocinadora continuará 
dando cobertura apenas aos seus empregados 
admitidos como Participantes até aquela data.

Art. 63
As Patrocinadoras remanescentes na 
BANDEPREV, em caso de retirada de Patrocina-
dora, não terão qualquer obrigação para com a 
BANDEPREV no que diz respeito à cobertura 
dos benefícios para os Participantes e Beneficiá-
rios da Patrocinadora que se retira, ressalvada 
disposição em contrário a que estejam obriga-
das pelas disposições dos respectivos Convênios 
de Adesão.

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

Parágrafo excluído.

Parágrafo Único
A Patrocinadora poderá retirar-se de um dos 
planos administrados pela Entidade, manten-
do-se, no entanto, como Patrocinadora dos 
demais planos.

Art. 53
Na hipótese de retirada de Patrocinadora, esta 
cessará permanentemente suas contribuições 
para os Planos de Benefícios dos quais esteja se 
retirando, após o cumprimento de suas obri-
gações incorridas para com a BANDEPREV, até 
a data de sua retirada, e o patrimônio corres-
pondente será destinado na forma que dispu-
ser a legislação vigente.

Art. 54
É facultado à Patrocinadora não contribuir 
para o plano de benefícios por ela instituído e 
administrado pela BANDEPREV, relativamente 
aos empregados admitidos após a data de ma-
nifestação expressa de sua intenção, obtida, 
para tanto, a competente autorização gover-
namental. Nesse caso, a Patrocinadora conti-
nuará dando cobertura apenas aos seus em-
pregados admitidos como Participantes até 
aquela data.

Art. 55
As Patrocinadoras remanescentes na 
BANDEPREV, em caso de retirada de Patrocina-
dora, não terão qualquer obrigação para com 
a BANDEPREV no que diz respeito à cobertura 
dos benefícios para os Participantes e Benefi-
ciários da Patrocinadora que se retira, ressal-
vada disposição em contrário a que estejam 
obrigadas pelas disposições dos respectivos 
Convênios de Adesão.

Exclusão de parágrafo em aten-
dimento à exigência da SPC, 
formulada por meio do Ofício 
nº 2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006. 

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos de retirada de 
patrocínio de um plano e manu-
tenção como Patrocinadora 
dos demais planos.

Adaptação para melhor enten-
dimento da matéria e para pre-
ver as contribuições para os 
Planos de Benefícios.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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Art. 64
Em qualquer caso de retirada de Patrocinadora 
ou de cessação de contribuições por parte de 
Patrocinadora para planos de benefícios por ela 
instituído e administrado pela BANDEPREV, a 
cobertura dos benefícios para os Participantes e 
Beneficiários daquela Patrocinadora será de 
acordo com o disposto no respectivo Regula-
mento do Planos de Benefícios, observada a 
legislação vigente.

Art. 65
Em caso de retirada da PATROCINADORA-
INSTITUIDORA, as Patrocinadoras remanescen-
tes indicarão a sua substituta, devidamente 
homologada pelo Conselho Deliberativo.

Capítulo XIV

Da Liquidação

Art. 66
Caso, a qualquer tempo, verifique-se a impossi-
bilidade de a BANDEPREV continuar a sua exis-
tência, sua liquidação se processará na forma 
que dispuser este Estatuto e a legislação vigen-
te.

Art. 67
Em caso de extinção ou dissolução da 
BANDEPREV, o patrimônio já constituído terá a 
sua destinação determinada pelo Conselho 
Deliberativo, que observará a parte que couber 
a cada Patrocinadora, e destas, para seus res-
pectivos Participantes e Beneficiários, quando 
for o caso, de acordo com o disposto nos res-
pectivos Regulamentos do Planos de Benefícios 
e na legislação vigente.

Capítulo XV

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 68
O direito às suplementações não prescreverá, 
mas prescreverão as mensalidades respectivas 
não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data em que forem devidas.

Parágrafo Único
Não correm prescrições contra menores, inca-
pazes e ausentes na forma da Lei.

Art. 69
Sem prejuízo da apresentação de documentos 
hábeis, comprobatórios das condições exigidas 
para continuidade dos benefícios, a 
BANDEPREV poderá exigir a realização de reca-
dastramento periódico de seus Participantes e 
Beneficiário, e poderá ainda manter serviços de 
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Art. 56
Em qualquer caso de retirada de Patrocinadora 
ou de cessação de contribuições por parte de 
Patrocinadora para planos de benefícios por 
ela instituído e administrado pela BANDEPREV, 
a cobertura dos benefícios para os Participan-
tes e Beneficiários daquela Patrocinadora será 
de acordo com o disposto no respectivo Regu-
lamento do Planos de Benefícios, observada a 
legislação vigente.

Art. 57
Em caso de retirada, extinção ou sucessão da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, as Patroci-
nadoras remanescentes indicarão a Patrocina-
dora que será designada PATROCINADORA-
INSTITUIDORA, devidamente homologada 
pelo Conselho Deliberativo.

Capítulo XIII

Da Liquidação

Art. 58
Caso, a qualquer tempo, verifique-se a impos-
sibilidade de a BANDEPREV continuar a sua 
existência, sua liquidação se processará na 
forma que dispuser este Estatuto e a legislação 
vigente.

Art. 59
Em caso de extinção ou dissolução da 
BANDEPREV, o patrimônio já constituído terá a 
sua destinação determinada pelo Conselho 
Deliberativo, que observará a parte que couber 
a cada Patrocinadora, e destas, para seus res-
pectivos Participantes e Beneficiários, quando 
for o caso, de acordo com o disposto nos res-
pectivos Regulamentos do Planos de Benefícios 
e na legislação vigente.

Capítulo XIV

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 60
O direito às suplementações não prescreverá, 
mas prescreverão as mensalidades respectivas 
não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data em que forem devidas.

Parágrafo Único
Não correm prescrições contra menores, inca-
pazes e ausentes na forma da Lei.

Art. 61
Sem prejuízo da apresentação de documentos 
hábeis, comprobatórios das condições exigidas 
para continuidade dos benefícios, a 
BANDEPREV poderá exigir a realização de reca-
dastramento periódico de seus Participantes e 
Beneficiário, e poderá ainda manter serviços de 

Não houve alteração.

Adaptação para prever os 
casos de extinção ou sucessão, 
além da retirada, da Patrocina-
dora Instituidora e em atendi-
mento à exigência da SPC, for-
mulada por meio do Ofício nº 
2801/SPC/DETEC/CGAT, de 
31/07/2006.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.
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inspeção, destinados a investigar a preservação 
de tais condições.

Art. 70
Os atuais empregados das Patrocinadoras que 
requererem a inscrição no regime da 
BANDEPREV estarão optando automaticamen-
te, no mesmo ato, pelos benefícios por esta 
administrados, na forma dos seus Regulamen-
tos, e renunciando a todos os benefícios simila-
res que lhes tenham sido anteriormente assegu-
rados por força de regimentos ou quaisquer 
outros atos das Patrocinadoras.

Art. 71
Esta reforma do Estatuto, aprovada pelo Conse-
lho Deliberativo em 18/04/2002, entrará em 
vigor após a aprovação da autoridade governa-
mental competente .

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

inspeção, destinados a investigar a preservação 
de tais condições.

Art. 62
Os atuais empregados das Patrocinadoras que 
requererem a inscrição no regime da 
BANDEPREV estarão optando automatica-
mente, no mesmo ato, pelos benefícios por 
esta administrados, na forma dos seus Regula-
mentos, e renunciando a todos os benefícios 
similares que lhes tenham sido anteriormente 
assegurados por força de regimentos ou quais-
quer outros atos das Patrocinadoras.

Artigo excluído.

Não houve alteração.

Exclusão de artigo por não ser 
mais necessário.
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Quadro Comparativo das Alterações do Regulamento Básico
da Bandeprev - Bandepe Previdência Social

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

Capítulo I

Do Objeto

Art. 1º
O presente Regulamento, doravante designado 
Regulamento Básico, ou simplesmente Regula-
mento do Plano, objetiva complementar as dis-
posições constantes do Estatuto da 
BANDEPREV - Bandepe Previdência Social, dora-
vante designada BANDEPREV, e estabelecer os 
direitos e as obrigações das Patrocinadoras, dos 
Participantes e dos Beneficiários vinculados à 
BANDEPREV, como tal definidos em seu Estatu-
to, em relação a este Plano Básico.

Capítulo II

Dos Participantes, dos Beneficiários e das Pa-
trocinadoras do Plano 

Art. 2º
São Patrocinadoras deste Plano Básico a própria 
B A N D E P R E V,  a  PAT R O C I N A D O R A -
INSTITUIDORA referida no artigo 1º do Estatu-
to, bem como as pessoas jurídicas que firma-
rem o convênio de adesão, nos termos da legis-
lação aplicável em vigor.

§ 1º
Consideram-se Participantes da BANDEPREV 
para o fim deste Regulamento Básico:

a) os empregados e os ex-empregados da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA admitidos 
até 23.01.1978, doravante denominados 
"Participantes do Grupo G0", que, em 
15/03/1999, encontravam-se vinculados à 
BANDEPREV, na condição de Participantes-
Ativos ou Participantes-Assistidos;

b) os empregados e os ex-empregados da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA admitidos 
no período de 24.01.1978 a 30.09.1980, 
doravante denominados "Participantes do 
Grupo G1", que, em 15/03/1999, encontra-
vam-se vinculados à BANDEPREV, na condi-
ção de Participantes-Ativos ou Participantes-
Assistidos;

c) os empregados e os ex-empregados de 
Patrocinadoras admitidos a partir de 
01.10.1980, doravante denominados "Parti-
cipantes do Grupo G2", que, em 
15/03/1999, encontravam-se inscritos na 
BANDEPREV, na condição de Participantes-
Ativos ou Participantes-Assistidos, bem 
como os empregados de Patrocinadoras 
admitidos após a referida data, que tiverem 
suas inscrições deferidas em conformidade 

Capítulo I

Do Objeto

Art. 1º
O presente Regulamento, doravante designa-
do Regulamento Básico, ou simplesmente Re-
gulamento do Plano, objetiva complementar 
as disposições constantes do Estatuto da 
BANDEPREV - Bandepe Previdência Social, 
doravante designada BANDEPREV, e estabele-
cer os direitos e as obrigações das Patrocina-
doras, dos Participantes, dos Beneficiários e da 
BANDEPREV, em relação a este Plano Básico.

Capítulo II

Dos Participantes, dos Beneficiários e das 
Patrocinadoras do Plano 

Art. 2º
São Patrocinadoras deste Plano Básico a pró-
pria BANDEPREV, a PATROCINADORA-
INSTITUIDORA referida no artigo 1º do Estatu-
to, bem como as pessoas jurídicas que firma-
rem o convênio de adesão, nos termos da le-
gislação aplicável em vigor.

Art. 3º
Consideram-se Participantes da BANDEPREV 
para o fim deste Regulamento Básico:

a) os empregados e os ex-empregados da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA admiti-
dos até 23.01.1978, doravante denomina-
dos "Participantes do Grupo G0", que, em 
15/03/1999, encontravam-se vinculados à 
BANDEPREV, na condição de Participantes-
Ativos ou Participantes-Assistidos;

b) os empregados e os ex-empregados da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA admiti-
dos no período de 24.01.1978 a 
30.09.1980, doravante denominados 
"Participantes do Grupo G1", que, em 
15/03/1999, encontravam-se vinculados à 
BANDEPREV, na condição de Participantes-
Ativos ou Participantes-Assistidos;

c) os empregados e os ex-empregados de 
Patrocinadoras admitidos a partir de 
01.10.1980, doravante denominados "Par-
ticipantes do Grupo G2", que, em 
15/03/1999, encontravam-se inscritos na 
BANDEPREV, na condição de Participantes-
Ativos ou Participantes-Assistidos, bem 
como os empregados de Patrocinadoras 
admitidos após a referida data, que tiverem 
suas inscrições deferidas em conformidade 

Adaptação em razão da defini-
ção de Participantes e Benefi-
ciários terem sido realocadas 
do Estatuto da Entidade para o 
Regulamento proposto.

Não houve alteração.

Alteração numérica.
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com o Estatuto e este Regulamento, obser-
vada a ressalva contida no § 3º deste artigo. 

§ 2º
Consideram-se Beneficiários para os fins deste 
Plano Básico as pessoas físicas que, preenchen-
do os requisitos para tanto exigidos pelo Estatu-
to, sejam como tal inscritas pelo Participante.

§ 3º
A partir de 15/03/1999, ficam vedadas novas 
inscrições de empregados e diretores da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA como Partici-
pantes deste Plano Básico.

Art. 3º
Compõem a classe dos Participantes deste Pla-
no Básico:

I) os Participantes-Assistidos, assim considera-
dos os Participantes que estiverem em gozo 
de qualquer das suplementações referidas 
no item I do artigo 8º; 

II) os Participantes-Ativos, assim considerados 
os Participantes inscritos neste Plano e em 
atividade em Patrocinadora, que não se 
enquadrem na condição de Participante 
Assistido, Vinculado ou Autopatrocinado;

III) os Participantes-Vinculados, assim conside-
rados os ex-Empregados de Patrocinadora 
que optarem pelo benefício proporcional 
diferido previsto neste Regulamento; e

IV)os Participantes Autopatrocinados, assim 
considerados os ex-Empregados da Patroci-
nadora que optarem por permanecer vincu-
lados a este Plano efetuando contribuições, 
conforme o previsto neste Regulamento.

Parágrafo Único
Perderá a condição de Participante deste Plano 
aquele que:

a) vier a falecer;

b) deixar de ser Empregado da Patrocinadora, 
sem ter preenchido os requisitos para o 
recebimento de um benefício de suplemen-
tação ou benefício proporcional diferido, 
previstos neste Regulamento, e não tenha 
optado por tornar-se um Participante Auto-
patrocinado; 

c) receber um benefício na forma de paga-
mento único, previsto neste Regulamento;

d) tiver optado pelo instituto de resgate ou da 
portabilidade, se aplicável;

e) cancelar ou tiver sua inscrição cancelada na 
BANDEPREV, nas hipóteses previstas neste 
Regulamento.

com o Estatuto e este Regulamento, obser-
vada a ressalva contida no § 1º deste artigo. 

§ 1º
A partir de 15/03/1999, ficam vedadas novas 
inscrições de empregados e diretores da 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA como Parti-
cipantes deste Plano Básico.

§ 2º
Compõem a classe dos Participantes deste Pla-
no Básico:

I) os Participantes-Assistidos, assim conside-
rados os Participantes que estiverem em 
gozo de qualquer das suplementações 
referidas no item I do artigo 12; 

II) os Participantes-Ativos, assim considerados 
os Participantes inscritos neste Plano e em 
atividade em Patrocinadora, que não se 
enquadrem na condição de Participante 
Assistido, Vinculado ou Autopatrocinado;

III) os Participantes-Vinculados, assim conside-
rados os ex-Empregados de Patrocinadora 
que optarem pelo benefício proporcional 
diferido previsto neste Regulamento; e

IV)os Participantes Autopatrocinados, assim 
considerados os ex-Empregados da Patro-
cinadora que optarem por permanecer 
vinculados a este Plano efetuando contri-
buições, conforme o previsto neste Regula-
mento.

§ 3º
Perderá a condição de Participante deste Plano 
aquele que:

a) vier a falecer;

b) deixar de ser Empregado da Patrocinadora, 
sem ter preenchido os requisitos para o 
recebimento de um benefício de suple-
mentação ou benefício proporcional diferi-
do, previstos neste Regulamento, e não 
tenha optado por tornar-se um Partici-
pante Autopatrocinado; 

c) receber um benefício na forma de paga-
mento único, previsto neste Regulamento;

d) tiver optado pelo instituto de resgate ou da 
portabilidade, se aplicável;

e) cancelar ou tiver sua inscrição cancelada na 
BANDEPREV, nas hipóteses previstas neste 
Regulamento.

Matéria realocada para Art. 4º 
da redação proposta.

Alteração numérica.

Alteração de referências.

Alteração numérica.
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Art. 4º
Consideram-se Beneficiários para os fins deste 
Plano Básico as pessoas físicas que, vivam, 
comprovada e justificadamente sob a depen-
dência econômica do Participante, por este 
indicadas e como tal inscritas no Plano.

§ 1º
Para os efeitos do disposto no artigo 4º, consi-
dera-se justificada a dependência econômica:

I) de cônjuge, assim como a de filhos e entea-
dos solteiros de qualquer condição, desde 
que de menoridade, ou inválidos não 
amparados por qualquer tipo de aposenta-
doria prevista em lei;

II) das pessoas de menoridade ou idade avan-
çada, bem como das doentes ou inválidas, 
que, sem recursos, vivam às expensas do 
Participante ou com ele coabitem por lapso 
de tempo superior a 2 (dois) anos consecu-
tivos.

§ 2º
Para os efeitos deste Regulamento, são consi-
deradas pessoas sem recursos aquelas cujos 
rendimentos brutos mensais não sejam supe-
riores a 01 (um) salário mínimo.

§ 3º
Para os efeitos deste Regulamento, são consi-
deradas pessoas de menoridade:

a) as de idade inferior a 21 (vinte e um) anos;

b) as de idade inferior a 24 (vinte e quatro) 
anos que estejam cursando estabeleci-
mento de ensino de nível superior oficial ou 
reconhecido.

§ 4º
São consideradas pessoas de idade avançada 
as de mais de 55 (cinquenta e cinco) anos.

§ 5º
Exclusivamente no caso de inexistirem benefi-
ciários, o Participante poderá designar, especi-
ficamente para o fim do recebimento do pecú-
lio por morte, quaisquer pessoas, indepen-
dentemente do vínculo de dependência eco-
nômica.

§ 6º
Considera-se ainda justificada a dependência 
econômica da companheira do Participante, 
ou do companheiro da Participante, desde 
que verificada a coabitação, em regime mari-
tal, por lapso de tempo superior a 5 (cinco) 
anos consecutivos. 

Matéria realocada do § 2º do 
Art. º da redação atual, com 
adaptação para constar defini-
ções que estavam previstas no 
Estatuto da Entidade..

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos em que fica justifi-
cada a dependência econômi-
ca - matéria realocada do Esta-
tuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos em que são consi-
deradas pessoas sem recursos - 
matéria realocada do Estatuto 
da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver as pessoas consideradas de 
menoridade - matéria realoca-
da do Estatuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver as pessoas de idade avança-
da - matéria realocada do Esta-
tuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver o caso de inexistirem bene-
ficiários - matéria realocada do 
Estatuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver a dependência econômica 
de companheiro, desde que 
haja a coabitação por mais de 
5 anos - matéria realocada do 
Estatuto da Entidade.
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Capítulo III

Da Inscrição dos Membros

Art. 4º
Observadas as demais disposições do Estatuto e 
deste Regulamento, a inscrição do Participante 
é facultada aos empregados e diretores das Pa-
trocinadoras, desde que não enquadrados na 
restrição contida no § 3º do artigo 2º e desde 
que não estejam em gozo de auxílio-doença ou 
de aposentadoria por invalidez concedidos pela 
Previdência Oficial, observando-se, neste último 
caso, o disposto no artigo 46. 

Parágrafo Único
A partir da vigência deste Regulamento, os em-
pregados de Patrocinadora que não tenham se 
inscrito na BANDEPREV, bem como os admiti-
dos, ao solicitarem sua inscrição na 
BANDEPREV, deverão pagar a jóia mencionada 
no item V do artigo 41, ressalvadas eventuais 
disposições contidas no convênio de adesão a 
que se refere o artigo 2º.

Art. 5º
O pedido de inscrição dos admitidos como em-
pregados de Patrocinadora na vigência deste 
Regulamento, ressalvado o disposto no § 3º do 
artigo 2º, far-se-á concomitantemente com a 
assinatura dos contratos de trabalho. Por oca-
sião da inscrição do Participante junto à 
BANDEPREV será feito exame médico para ates-
tar o estado de saúde do Participante. No caso 
em que, no referido exame médico, seja consta-
tada doença pré-existente que, posteriormente, 
venha a dar causa a um auxílio-doença ou inva-
lidez pela Previdência Social, não será concedi-
da cobertura dos benefícios de Suplementação 
da Aposentadoria por Invalidez, Suplementa-
ção do Auxílio-Doença e Suplementação de 
Pensão por Morte por este Plano Básico, caben-
do apenas e tão somente, em caso de faleci-
mento, o pagamento do valor de sua reserva de 
poupança aos Beneficiários, em pagamento 
único, mediante rateio, em partes iguais. 

§ 7º
Para os efeitos do § 6º, não será computado o 
tempo de coabitação simultânea no regime 
marital, mesmo em tetos distintos, entre Parti-
cipante e mais de uma pessoa. 

§ 8º
A existência de filho resultante da associação 
marital dispensa o período de carência referi-
do no § 6º para a coabitação.

Capítulo III

Da Inscrição dos Membros 

Art. 5º
Observadas as demais disposições do Estatuto 
e deste Regulamento, a inscrição do Partici-
pante é facultada aos empregados e diretores 
das Patrocinadoras, desde que não enquadra-
dos na restrição contida no § 1º do artigo 3º e 
desde que não estejam em gozo de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez con-
cedidos pela Previdência Oficial, observando-
se, neste último caso, o disposto no artigo 50. 

Parágrafo Único
A partir da vigência deste Regulamento, os 
empregados de Patrocinadora que não te-
nham se inscrito na BANDEPREV, bem como 
os admitidos, ao solicitarem sua inscrição na 
BANDEPREV, deverão pagar a jóia menciona-
da no item V do artigo 45, ressalvadas eventu-
ais disposições contidas no convênio de ade-
são a que se refere o artigo 2º.

Art. 6º
O pedido de inscrição dos admitidos como 
empregados de Patrocinadora na vigência 
deste Regulamento, ressalvado o disposto no 
§ 1º do artigo 3º, far-se-á concomitantemente 
com a assinatura dos contratos de trabalho. 
Por ocasião da inscrição do Participante junto 
à BANDEPREV será feito exame médico para 
atestar o estado de saúde do Participante. No 
caso em que, no referido exame médico, seja 
constatada doença pré-existente que, posteri-
ormente, venha a dar causa a um auxílio-
doença ou invalidez pela Previdência Social, 
não será concedida cobertura dos benefícios 
de Suplementação da Aposentadoria por Inva-
lidez, Suplementação do Auxílio-Doença e 
Suplementação de Pensão por Morte por este 
Plano Básico, cabendo apenas e tão somente, 
em caso de falecimento, o pagamento do va-
lor de sua reserva de poupança aos Beneficiá-
rios, em pagamento único, mediante rateio, 
em partes iguais. 

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que não será computado 
tempo de coabitação entre 
participante e mais de 1 pessoa 
- matéria realocada do Estatu-
to da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver a dispensa do período de 
carência de coabitação em 
caso de existência de filho - ma-
téria realocada do Estatuto da 
Entidade.

Alteração de referências.

Alteração de referência.

Alteração de referências.

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA

82



Art. 6º
No ato de inscrição, o Participante deverá pre-
encher impresso próprio, a ser fornecido pela 
BANDEPREV.

§ 1º
O Participante apresentará os documentos exi-
gidos pela BANDEPREV, recebendo desta a iden-
tificação comprobatória de sua condição de 
Participante.

§ 2º
Sem prejuízo de outros que venham a ser soli-
citados pela BANDEPREV, são os seguintes os 
documentos referidos no parágrafo prece-
dente:

I) contrato de vinculação empregatícia à Patro-
cinadora;

II) certidão de nascimento ou casamento;

III) ficha de beneficiários preenchida.

§ 3º
O Participante é obrigado a comunicar à 
BANDEPREV, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
de sua ocorrência e juntando os documentos 
exigidos, qualquer modificação ulterior das in-
formações prestadas na sua inscrição.

Art. 7º
Fica assegurada aos participantes enquadrados 
no Grupo Redutor G1 e Grupo Redutor G2, 
como tal definidos no Regulamento do Plano 
Especial nº 2 de Aposentadoria Suplementar 
administrado pela BANDEPREV, a manutenção 
de suas inscrições neste Plano Básico nas cate-
gorias de Participantes-Ativos do Grupo G1 e 
Participantes-Ativos do Grupo G2, respectiva-
mente, até que se tornem elegíveis a um benefí-
cio deste Plano Básico, não sendo a estes aplicá-
veis as disposições referentes ao benefício pro-
porcional diferido e a portabilidade de que trata 
o Capítulo XI.

Art. 7º
No ato de inscrição, o Participante deverá pre-
encher impresso próprio, a ser fornecido pela 
BANDEPREV.

§ 1º
O Participante apresentará os documentos 
exigidos pela BANDEPREV, recebendo desta a 
identificação comprobatória de sua condição 
de Participante.

§ 2º
Sem prejuízo de outros que venham a ser soli-
citados pela BANDEPREV, são os seguintes os 
documentos referidos no parágrafo prece-
dente:

I) contrato de vinculação empregatícia à 
Patrocinadora;

II) certidão de nascimento ou casamento;

III) ficha de beneficiários preenchida.

§ 3º
O Participante é obrigado a comunicar à 
BANDEPREV, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias de sua ocorrência e juntando os docu-
mentos exigidos, qualquer modificação ulteri-
or das informações prestadas na sua inscrição.

§ 4º
Ao Participante-Assistido será vedada nova 
inscrição como Participante-Ativo.

§ 5º
A perda do vínculo funcional com a Patroci-
nadora não importará o cancelamento da 
inscrição do Participante que, não tendo 
requerido anteriormente o cancelamento 
de sua inscrição, a portabilidade ou o res-
gate de suas contribuições, optar pelo Bene-
fício Proporcional Diferido ou autopatrocí-
nio, nos prazos previstos neste Regulamen-
to.

Art. 8º
Fica assegurada aos participantes enquadra-
dos no Grupo Redutor G1 e Grupo Redutor 
G2, como tal definidos no Regulamento do 
Plano Especial nº 2 de Aposentadoria Suple-
mentar administrado pela BANDEPREV, a ma-
nutenção de suas inscrições neste Plano Bási-
co nas categorias de Participantes-Ativos do 
Grupo G1 e Participantes-Ativos do Grupo G2, 
respectivamente, até que se tornem elegíveis a 
um benefício deste Plano Básico, não sendo a 
estes aplicáveis as disposições referentes ao 
benefício proporcional diferido e a portabili-
dade de que trata o Capítulo XI.

Alteração numérica.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver a vedação de nova inscrição 
de participante assistido - maté-
ria realocada do Estatuto da 
Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que a opção pelo BPD ou 
autopatrocínio, após a perda 
do vínculo com a Patrocinado-
ra não importará o cancela-
mento da inscrição do Partici-
pante - matéria realocada do 
Estatuto da Entidade.

Alteração numérica.
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Art. 9º 
A inscrição de Beneficiário se dá com a sua 
qualificação declarada pelo Participante e 
comprovada por documentos hábeis, além 
de ser indispensável a comprovação de seu 
vínculo por dependência econômica ao Par-
ticipante, nos termos do artigo 4º deste Re-
gulamento.

§ 1º
A prova de inscrição no sistema oficial de 
previdência como dependente do Partici-
pante dispensa qualquer outra documenta-
ção para a inscrição como Beneficiário, pe-
rante o Plano.

§ 2º
Ressalvados os casos de morte, detenção 
ou reclusão do Participante, o cancelamen-
to de sua inscrição importa o cancelamento 
da inscrição dos respectivos Beneficiários.

§ 3º
A libertação de detento ou recluso cuja ins-
crição tenha sido cancelada, importará o 
cancelamento da inscrição dos seus Benefi-
ciários.

§ 4º
Ocorrendo o falecimento, detenção ou re-
clusão do Participante, sem que tenha sido 
feita a inscrição de Beneficiários que dele 
dependiam, a estes será lícito promovê-la, 
não lhes assistindo direito a pagamentos 
vencidos em datas anteriores à da inscrição.

§ 5º
O disposto no § 4º não se aplica à compa-
nheira do Participante, ou ao companheiro 
da Participante, cuja inscrição, para produ-
zir os efeitos deste Regulamento, deverá ser 
anterior a qualquer dos eventos referidos 
no mesmo dispositivo, a menos que seja 
feita a prova referida no § 1º do artigo 9º.

Art. 10
Será cancelada a inscrição como Beneficiá-
rio:

I do cônjuge, após a anulação do casa-
mento, ou após a separação legal, em 
que se torne expressa a perda ou a dis-

Inclusão de artigo e renumera-
ção dos subseqüentes para 
prever como se dá a inscrição 
de beneficiário - matéria realo-
cada do Estatuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que a prova de inscrição no 
sistema da previdência social 
como dependente do partici-
pante dispensa qualquer outro 
documento - matéria realoca-
da do Estatuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que o cancelamento de ins-
crição de participante importa 
o cancelamento da inscrição 
de beneficiários - matéria rea-
locada do Estatuto da Entida-
de.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que o cancelamento da ins-
crição de participante libertado 
de detenção ou reclusão im-
portará o cancelamento da 
inscrição de seus beneficiários - 
matéria realocada do Estatuto 
da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver o caso de falecimento, de-
tenção ou reclusão de partici-
pante, sem que tenha feito a 
inscrição de beneficiários, sen-
do que a estes será lícito pro-
mover a inscrição - matéria rea-
locada do Estatuto da Entida-
de.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que o disposto no § 4º não 
se aplica ao companheiro ou 
companheira de participante - 
matéria realocada do Estatuto 
da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver os casos de cancelamento 
da inscrição como beneficiário 
- matéria realocada do Estatu-
to da Entidade.
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Capítulo IV

Dos Benefícios de Suplementação

Art. 8º
A BANDEPREV assegurará aos seus Participan-
tes e Beneficiários deste Plano Básico os seguin-
tes benefícios, de acordo com as condições 
para tanto estabelecidas no respectivo Grupo 
em que se enquadram:

I Grupos G0, G1 e G2:

a) suplementação da aposentadoria por invali-
dez;

pensa, mesmo tácita, da percepção de 
alimentos;

II do cônjuge, companheira ou companhe-
iro que, por tempo superior a 2 (dois) 
anos, abandonar sem justo motivo a 
habitação comum;

III da companheira ou companheiro que, 
mesmo com justo motivo, tenha deixado 
a habitação comum, por tempo superior 
a 2 (dois) anos e, no fim desse prazo, 
esteja hígido, válido e com idade inferior 
a 55 (cinqüenta e cinco) anos;

IV da companheira ou companheiro que, 
tendo deixado a habitação comum, 
venha a perceber, de outras fontes, ren-
dimento bruto mensal superior a 01 
(um) salário mínimo;

V dos filhos e enteados que perderem a 
condição justificadora da dependência 
econômica a que alude o inciso I, § 1º do 
artigo 4º;

VI das pessoas inscritas como Beneficiários 
na forma do inciso II, § 1º, artigo 4º, para 
as quais for comprovado haverem dei-
xado de atender à condição justificadora 
da dependência econômica referida 
naquele dispositivo.

Parágrafo Único
O casamento de quaisquer Beneficiários do 
Participante com terceiros importará o can-
celamento de sua inscrição.

Art. 11
A inscrição neste Plano, como Participante 
ou Beneficiário, é condição essencial à ob-
tenção de qualquer prestação ou vantagem 
por ela assegurada.

Capítulo IV

Dos Benefícios de Suplementação

Art. 12
A BANDEPREV assegurará aos seus Participan-
tes e Beneficiários deste Plano Básico os se-
guintes benefícios, de acordo com as condi-
ções para tanto estabelecidas no respectivo 
Grupo em que se enquadram:

I Grupos G0, G1 e G2:

a) suplementação da aposentadoria por 
invalidez;

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que o casamento de benefi-
ciário com terceiros importará 
o cancelamento de sua inscri-
ção - matéria realocada do Esta-
tuto da Entidade.

Inclusão de parágrafo para pre-
ver que a inscrição como partici-
pante ou beneficiário é condição 
essencial à obtenção de presta-
ção ou vantagem - matéria rea-
locada do Estatuto da Entidade.

Alteração numérica.
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b) suplementação da aposentadoria por idade;
c) suplementação da aposentadoria por tempo 

de contribuição;
d) suplementação da aposentadoria especial;
e) suplementação do auxílio-doença;
f) suplementação do abono anual;
g) benefício proporcional diferido.

II Beneficiários dos Grupos G0 , G1 e G2:

a) suplementação da pensão;
b) suplementação do auxílio-reclusão;
c) pecúlio por morte;
d) suplementação do abono anual.

Parágrafo Único
A BANDEPREV poderá promover novas modali-
dades de benefícios, em caráter facultativo, me-
diante contribuição dos Participantes interessa-
dos.

Art. 9º
O cálculo das suplementações referidas nos 
itens I e II do artigo 8º far-se-á com base no salá-
rio-real-de-benefício do Participante.

§ 1º
Entende-se por salário-real-de-benefício, a mé-
dia aritmética dos salários-de-participação do 
interessado, referentes ao período abrangido 
pelos 12 (doze) últimos meses anteriores ao da 
concessão do benefício, atualizados mês a mês 
pela variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC.

§ 2º
O 13º salário não será considerado para efeito 
do cálculo da média a que se refere o parágrafo 
precedente.

§ 3º
Entende-se por salário-de-participação:

I No caso de Participante-Ativo, o total das 
parcelas fixas mensais de sua remuneração 
pagas pela Patrocinadora, incluindo horas 
extras, que seriam objeto de desconto para a 
Previdência Oficial, caso não existisse qual-
quer limite superior de contribuição para o 
INSS; 

II No caso de Participante-Assistido, o pro-
vento da aposentadoria previdencial ou 
auxílio-doença concedido pela Previdência 
Oficial, acrescido de todas as rendas que lhe 
forem asseguradas na forma de suplemen-
tações previstas neste Regulamento.

III No caso do Participante-Assistido do Plano 
Especial nº 2, o último salário de participa-
ção no mês anterior à data de adesão ao 
Plano Especial nº 2, calculado da forma 
prevista no item I, do § 3º deste artigo, atua-

b) suplementação da aposentadoria por 
idade;

c) suplementação da aposentadoria por 
tempo de contribuição;

d) suplementação da aposentadoria especial;
e) suplementação do auxílio-doença;
f) suplementação do abono anual;
g) benefício proporcional diferido.

II Beneficiários dos Grupos G0 , G1 e G2:

a) suplementação da pensão;
b) suplementação do auxílio-reclusão;
c) pecúlio por morte;
d) suplementação do abono anual.

Parágrafo Único
A BANDEPREV poderá promover novas moda-
lidades de benefícios, em caráter facultativo, 
mediante contribuição dos Participantes inte-
ressados.

Art. 13
O cálculo das suplementações referidas nos 
incisos I e II do artigo 12 far-se-á com base no 
salário-real-de-benefício do Participante.

§ 1º
Entende-se por salário-real-de-benefício, a 
média aritmética dos salários-de-participação 
do interessado, referentes ao período abran-
gido pelos 12 (doze) últimos meses anteriores 
ao da concessão do benefício, atualizados 
mês a mês pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC.

§ 2º
O 13º salário não será considerado para efeito 
do cálculo da média a que se refere o parágra-
fo precedente.

§ 3º
Entende-se por salário-de-participação:

I No caso de Participante-Ativo, o total das 
parcelas fixas mensais de sua remuneração 
pagas pela Patrocinadora, incluindo horas 
extras, que seriam objeto de desconto para 
a Previdência Oficial, caso não existisse 
qualquer limite superior de contribuição 
para o INSS; 

II No caso de Participante-Assistido, o pro-
vento da aposentadoria previdencial ou 
auxílio-doença concedido pela Previdência 
Oficial, acrescido de todas as rendas que 
lhe forem asseguradas na forma de suple-
mentações previstas neste Regulamento.

III No caso do Participante-Assistido do Plano 
Especial nº 2, o último salário de participa-
ção no mês anterior à data de adesão ao 
Plano Especial nº 2, calculado da forma 
prevista no item I, do § 3º deste artigo, 

Não houve alteração.

Alteração de referências e reda-
cional.

Não houve alteração.

Não houve alteração.

Alteração de referência.
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lizado pelo INPC (Índice Geral de Preços ao 
Consumidor), de acordo com o artigo 47.

§ 4º
Para os efeitos deste Regulamento, o 13º salário 
será considerado como salário-de-participação 
isolado, referente ao mês do seu pagamento.

§ 5º
Ressalvados os casos de pensão ou aposenta-
doria por invalidez concedidos em decorrência 
de acidente pessoal involuntário, não serão con-
siderados no cálculo do salário-real-de-
benefício quaisquer aumentos do salário-de-
participação verificados no curso dos últimos 
60 (sessenta) meses anteriores ao da concessão 
do benefício, que não provenham de reajustes 
aplicados em caráter geral para corrigir a distor-
ção inflacionária ou de promoções e adicionais 
previstos no manual de pessoal das Patrocina-
doras.

§ 6º
O salário-de-participação não poderá ultrapas-
sar 03 (três) vezes o teto do salário-de-benefício 
da Previdência Oficial, para os Participantes do 
Grupo G2.

§ 7º
Será considerada para fins de cálculo dos bene-
fícios a data em que o Participante preencher 
todos os requisitos requeridos para concessão 
do benefício. 

Capítulo V

Dos Benefícios de Suplementação de Apo-
sentadoria

Seção I

Da Suplementação da Aposentadoria por 
Invalidez

Art. 10
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez será concedida ao Participante que se invali-
dar após o primeiro ano de vinculação funcio-
nal à Patrocinadora e de contribuição ininter-
rupta para a BANDEPREV e será paga durante o 
período em que for garantida a aposentadoria 
por invalidez pela Previdência Oficial, ressalvado 
o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1º 
O período de carência referido neste artigo, não 
será exigido nos casos de invalidez ocasionada 
por acidente pessoal involuntário.

§ 2º
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez será mantida, enquanto, a juízo da 

atualizado pelo INPC (Índice Geral de Pre-
ços ao Consumidor), de acordo com o 
artigo 51.

§ 4º
Para os efeitos deste Regulamento, o 13º salá-
rio será considerado como salário-de-
participação isolado, referente ao mês do seu 
pagamento.

§ 5º
Ressalvados os casos de pensão ou aposenta-
doria por invalidez concedidos em decorrên-
cia de acidente pessoal involuntário, não serão 
considerados no cálculo do salário-real-de-
benefício quaisquer aumentos do salário-de-
participação verificados no curso dos últimos 
60 (sessenta) meses anteriores ao da conces-
são do benefício, que não provenham de rea-
justes aplicados em caráter geral para corrigir 
a distorção inflacionária ou de promoções e 
adicionais previstos no manual de pessoal das 
Patrocinadoras.

§ 6º
O salário-de-participação não poderá ultra-
passar 03 (três) vezes o teto do salário-de-
benefício da Previdência Oficial, para os Parti-
cipantes do Grupo G2.

§ 7º
Será considerada para fins de cálculo dos bene-
fícios a data em que o Participante preencher 
todos os requisitos requeridos para concessão 
do benefício. 

Capítulo V

Dos Benefícios de Suplementação de Apo-
sentadoria

Seção I

Da Suplementação da Aposentadoria por 
Invalidez

Art. 14
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez será concedida ao Participante que se inva-
lidar após o primeiro ano de vinculação funci-
onal à Patrocinadora e de contribuição ininter-
rupta para a BANDEPREV e será paga durante 
o período em que for garantida a aposentado-
ria por invalidez pela Previdência Oficial, ressal-
vado o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1º 
O período de carência referido neste artigo, 
não será exigido nos casos de invalidez ocasio-
nada por acidente pessoal involuntário.

§ 2º
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez será mantida, enquanto, a juízo da 
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Não houve alteração.
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BANDEPREV, o Participante permanecer incapa-
citado para o exercício da profissão, ficando ele 
obrigado, sob pena de suspensão do benefício, 
a submeter-se a exames, tratamentos e proces-
sos de reabilitação, indicados pela BANDEPREV, 
exceto o tratamento cirúrgico, que será faculta-
tivo.

Art. 11
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez para os Participantes dos Grupos G1 e G2 
consistirá numa renda mensal correspondente 
à diferença entre o salário-real-de-benefício, 
referido no § 1º do artigo 9º, e o valor da apo-
sentadoria por invalidez concedida pela Previ-
dência Oficial.

Parágrafo Único
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez para os Participantes do Grupo G0 corres-
ponderá à diferença entre o salário-real-de-
benefício, referido no § 1º do artigo 9º e o valor 
da aposentadoria paga pela Previdência Oficial, 
diferença esta acrescida do resultado da aplica-
ção da seguinte fórmula:

(SF - SB) x N / 30
SF - Último salário percebido pelo Participante;
SB - Salário-real-de-benefício;
N - Número de anos completos e contínuos de 

serviços prestados pelos Participantes a 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, conta-
dos a partir da data da sua admissão até 
23/01/78. 

Art. 12
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez não poderá ter valor inferior a 20% (vinte 
por cento) do salário-real-de-benefício, referido 
§ 1º do artigo 9º.

Seção II

Da Suplementação da Aposentadoria por 
Idade

Art. 13
A suplementação da aposentadoria por idade 
será paga ao Participante que a requerer com 
manutenção ininterrupta de vínculo empregatí-
cio à Patrocinadora e de contribuição ininter-
rupta para a BANDEPREV durante os últimos 10 
(dez) anos, enquanto lhe for assegurada a apo-
sentadoria por idade pela Previdência Oficial.

Parágrafo Único
O período de carência previsto neste artigo não 
se aplica ao caso em que a aposentadoria por 
idade tenha resultado de conversão da aposen-
tadoria por invalidez.

Art. 14
A suplementação da aposentadoria por idade 
consistirá numa renda mensal vitalícia, calcula-

BANDEPREV, o Participante permanecer inca-
pacitado para o exercício da profissão, ficando 
ele obrigado, sob pena de suspensão do bene-
fício, a submeter-se a exames, tratamentos e 
processos de reabilitação, indicados pela 
BANDEPREV, exceto o tratamento cirúrgico, 
que será facultativo.

Art. 15
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez para os Participantes dos Grupos G1 e G2 
consistirá numa renda mensal corresponden-
te à diferença entre o salário-real-de-
benefício, referido no § 1º do artigo 13, e o 
valor da aposentadoria por invalidez concedi-
da pela Previdência Oficial.

Parágrafo Único
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez para os Participantes do Grupo G0 corres-
ponderá à diferença entre o salário-real-de-
benefício, referido no § 1º do artigo 13 e o 
valor da aposentadoria paga pela Previdência 
Oficial, diferença esta acrescida do resultado 
da aplicação da seguinte fórmula:

(SF - SB) x N / 30
SF - Último salário percebido pelo Participante;
SB - Salário-real-de-benefício;
N - Número de anos completos e contínuos 

de serviços prestados pelos Participantes a 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA, conta-
dos a partir da data da sua admissão até 
23/01/78. 

Art. 16
A suplementação da aposentadoria por invali-
dez não poderá ter valor inferior a 20% (vinte 
por cento) do salário-real-de-benefício, referi-
do § 1º do artigo 13.

Seção II

Da Suplementação da Aposentadoria por 
Idade

Art. 17
A suplementação da aposentadoria por idade 
será paga ao Participante que a requerer com 
manutenção ininterrupta de vínculo empregatí-
cio à Patrocinadora e de contribuição ininter-
rupta para a BANDEPREV durante os últimos 10 
(dez) anos, enquanto lhe for assegurada a apo-
sentadoria por idade pela Previdência Oficial.

Parágrafo Único
O período de carência previsto neste artigo 
não se aplica ao caso em que a aposentadoria 
por idade tenha resultado de conversão da 
aposentadoria por invalidez.

Art. 18
A suplementação da aposentadoria por idade 
consistirá numa renda mensal vitalícia, calcu-
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da na forma dos artigos 11 e 12 deste Regula-
mento. 

Seção III

Da Suplementação da Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição

Art. 15
A suplementação da aposentadoria por tempo 
de contribuição será concedida ao Participante 
do Grupo G0, que a requerer com a manuten-
ção ininterrupta de vínculo empregatício à Pa-
trocinadora e de contribuição à BANDEPREV 
durante os últimos 10 (dez) anos, desde que lhe 
tenha sido concedida pela Previdência Oficial a 
aposentadoria por tempo de contribuição.

Art. 16
A suplementação da aposentadoria por tempo 
de contribuição será concedida ao Participante 
do Grupo G1 que a requerer com pelo menos 
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e atendi-
dos os demais requisitos do art. 15 deste Regu-
lamento.

Art. 17
A suplementação da aposentadoria por tempo 
de contribuição será concedida ao Participante 
do Grupo G2 que a requerer com, pelo menos, 
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, 35 (trinta 
e cinco) anos de vinculação à Previdência Ofici-
al, se do sexo masculino, e 30 (trinta) anos, se 
do sexo feminino, e manutenção ininterrupta 
de vínculo empregatício à Patrocinadora e de 
contribuição à BANDEPREV durante os últimos 
10 (dez) anos, desde que lhe tenha sido conce-
dida pela Previdência Oficial a aposentadoria 
integral por tempo de contribuição. 

Art. 18
A suplementação da aposentadoria por tempo 
de contribuição será paga a partir do 1º mês em 
que ocorrerem as condições referidas nos arti-
gos 15, 16 e 17 e consistirá numa renda mensal 
vitalícia calculada na forma dos artigos 11 e 12 
deste Regulamento.

Seção IV

Da Suplementação da Aposentadoria Especial

Art. 19
A suplementação da aposentadoria especial 
será concedida ao Participante dos Grupos G0, 
G1 ou G2 que a requerer com pelo menos 55 
(cinqüenta e cinco) anos de idade e manuten-
ção ininterrupta de vínculo empregatício à Pa-
trocinadora e de contribuição ininterrupta para 
a BANDEPREV durante os últimos 10 (dez) 
anos, desde que lhe tenha sido concedida a apo-
sentadoria especial pela Previdência Oficial. 

lada na forma dos artigos 15 e 16 deste Regu-
lamento. 

Seção III

Da Suplementação da Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição

Art. 19
A suplementação da aposentadoria por tem-
po de contribuição será concedida ao Partici-
pante do Grupo G0, que a requerer com a ma-
nutenção ininterrupta de vínculo empregatí-
cio à Patrocinadora e de contribuição à 
BANDEPREV durante os últimos 10 (dez) 
anos, desde que lhe tenha sido concedida 
pela Previdência Oficial a aposentadoria por 
tempo de contribuição.

Art. 20
A suplementação da aposentadoria por tem-
po de contribuição será concedida ao Partici-
pante do Grupo G1 que a requerer com pelo 
menos 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 
atendidos os demais requisitos do art. 19 des-
te Regulamento.

Art. 21
A suplementação da aposentadoria por tem-
po de contribuição será concedida ao Partici-
pante do Grupo G2 que a requerer com, pelo 
menos, 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, 
35 (trinta e cinco) anos de vinculação à Previ-
dência Oficial, se do sexo masculino, e 30 
(trinta) anos, se do sexo feminino, e manuten-
ção ininterrupta de vínculo empregatício à 
Patrocinadora e de contribuição à 
BANDEPREV durante os últimos 10 (dez) 
anos, desde que lhe tenha sido concedida 
pela Previdência Oficial a aposentadoria inte-
gral por tempo de contribuição. 

Art. 22
A suplementação da aposentadoria por tem-
po de contribuição será paga a partir do 1º 
mês em que ocorrerem as condições referidas 
nos artigos 19, 20 e 21 e consistirá numa ren-
da mensal vitalícia calculada na forma dos arti-
gos 15 e 16 deste Regulamento.

Seção IV

Da Suplementação da Aposentadoria Especial

Art. 23
A suplementação da aposentadoria especial 
será concedida ao Participante dos Grupos G0, 
G1 ou G2 que a requerer com pelo menos 55 
(cinqüenta e cinco) anos de idade e manuten-
ção ininterrupta de vínculo empregatício à Pa-
trocinadora e de contribuição ininterrupta para 
a BANDEPREV durante os últimos 10 (dez) 
anos, desde que lhe tenha sido concedida a 
aposentadoria especial pela Previdência Oficial. 
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Parágrafo Único
A idade mínima descrita no caput não se aplica 
aos Participantes do Grupo G0.

Art. 20
A suplementação da aposentadoria especial 
será paga a partir do 1º mês em que ocorrerem 
as condições previstas no artigo 19 e consistirá 
numa renda mensal vitalícia calculada na forma 
dos artigos 11 e 12 deste Regulamento.

Seção V

Do Benefício Mínimo

Art. 21
As suplementações de aposentadoria ou de 
auxílio-doença previstas no item I do Artigo 8º, 
não poderão ter valor inferior a 20% (vinte por 
cento) do salário-real-de-benefício, referido no 
parágrafo 1º do artigo 9º.

Parágrafo Único
Observado o disposto no "caput" deste artigo, o 
valor presente do fluxo mensal do benefício con-
cedido na forma de suplementação de aposen-
tadoria não poderá ser inferior à soma dos valo-
res das contribuições vertidas pelo Participante, 
atualizadas monetariamente na data da con-
cessão e descontadas das parcelas destinadas à 
cobertura dos benefícios de risco.

Capítulo VI

Do Pecúlio Por Morte

Art. 22
O pecúlio por morte consistirá no pagamento 
de uma importância em dinheiro igual ao triplo 
do salário-real-de-benefício do Participante, 
relativo ao mês precedente ao de sua morte.

Parágrafo Único
Quando não existirem Beneficiários, o pecúlio 
por morte será pago às pessoas designadas 
pelo Participante na forma do § 4º do artigo 6º 
do Estatuto, ou a seus herdeiros, no caso de 
não ter sido feita a designação.

Capítulo VII

Da Suplementação do Auxílio-Doença

Art. 23
A suplementação do auxílio-doença será paga 
ao Participante que a requerer com pelo menos 
12 (doze) meses de contribuição para a 
BANDEPREV, durante o período em que lhe for 
garantido o auxílio-doença pela Previdência 
Oficial, ressalvado o disposto no parágrafo úni-
co deste artigo.

Parágrafo Único
A idade mínima descrita no caput não se apli-
ca aos Participantes do Grupo G0.

Art. 24
A suplementação da aposentadoria especial 
será paga a partir do 1º mês em que ocorre-
rem as condições previstas no artigo 23 e con-
sistirá numa renda mensal vitalícia calculada 
na forma dos artigos 15 e 16 deste Regula-
mento.

Seção V

Do Benefício Mínimo

Art. 25
As suplementações de aposentadoria ou de 
auxílio-doença previstas no inciso I do artigo 
12, não poderão ter valor inferior a 20% (vinte 
por cento) do salário-real-de-benefício, referi-
do no parágrafo 1º do artigo 13.

Parágrafo Único
Observado o disposto no "caput" deste artigo, 
o valor presente do fluxo mensal do benefício 
concedido na forma de suplementação de 
aposentadoria não poderá ser inferior à soma 
dos valores das contribuições vertidas pelo 
Participante, atualizadas monetariamente na 
data da concessão e descontadas das parcelas 
destinadas à cobertura dos benefícios de risco.

Capítulo VI

Do Pecúlio Por Morte

Art. 26
O pecúlio por morte consistirá no pagamento 
de uma importância em dinheiro igual ao tri-
plo do salário-real-de-benefício do Participan-
te, relativo ao mês precedente ao de sua mor-
te.

Parágrafo Único
Quando não existirem Beneficiários, o pecúlio 
por morte será pago às pessoas designadas 
pelo Participante na forma do artigo 4º deste 
Regulamento, ou a seus herdeiros, no caso de 
não ter sido feita a designação.

Capítulo VII

Da Suplementação do Auxílio-Doença

Art. 27
A suplementação do auxílio-doença será paga 
ao Participante que a requerer com pelo me-
nos 12 (doze) meses de contribuição para a 
BANDEPREV, durante o período em que lhe 
for garantido o auxílio-doença pela Previdên-
cia Oficial, ressalvado o disposto no parágrafo 
único deste artigo.
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Parágrafo Único
A suplementação do auxílio-doença será manti-
da, enquanto, a juízo da BANDEPREV, o Partici-
pante permanecer incapacitado para o exercí-
cio profissional, ficando ele obrigado, sob pena 
de suspensão do benefício, a submeter-se a exa-
mes, tratamento e processos de reabilitação 
indicados pela BANDEPREV, exceto o tratamen-
to cirúrgico, que será facultativo.

Art. 24
A suplementação do auxílio-doença consistirá 
numa renda mensal correspondente a diferen-
ça entre o salário-real-de-benefício, referido no 
parágrafo 1º do artigo 9º e o valor do auxílio-
doença concedido pela Previdência Oficial.

Capítulo VIII

Da Suplementação da Pensão

Art. 25
A suplementação da pensão será concedida, 
sob forma de renda mensal, ao conjunto de 
Beneficiários do Participante que vier a falecer e 
que tenha contribuído para a BANDEPREV no 
período de, pelo menos, 12 (doze) meses.

§ 1º
A suplementação da pensão será devida a partir 
da morte do Participante.

§ 2º
Na ocorrência do falecimento de Participante 
Ativo que tenha menos de 12 (doze) meses de 
contribuição à BANDEPREV, o valor de sua re-
serva de poupança será paga aos Beneficiários, 
em pagamento único, mediante rateio em par-
tes iguais.

§ 3º
Na ausência de Beneficiários, independente-
mente da quantidade de contribuições vertidas 
à BANDEPREV a reserva de poupança será paga 
aos herdeiros legais, em pagamento único, me-
diante rateio em partes iguais.

Art. 26
A suplementação da pensão será constituída de 
uma cota familiar e de tantas cotas individuais, 
quantos forem os Beneficiários, até o máximo 
de 5 (cinco).

§ 1º
A cota familiar será igual a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor da suplementação da aposenta-
doria que o Participante percebia, por força des-
te Regulamento, ou daquela a que teria direito 
se entrasse em aposentadoria por invalidez na 
data do falecimento.

§ 2º
A cota individual será igual à quinta parte da 
cota familiar.

Parágrafo Único
A suplementação do auxílio-doença será man-
tida, enquanto, a juízo da BANDEPREV, o Par-
ticipante permanecer incapacitado para o exer-
cício profissional, ficando ele obrigado, sob 
pena de suspensão do benefício, a submeter-
se a exames, tratamento e processos de reabi-
litação indicados pela BANDEPREV, exceto o 
tratamento cirúrgico, que será facultativo.

Art. 28
A suplementação do auxílio-doença consistirá 
numa renda mensal correspondente a diferen-
ça entre o salário-real-de-benefício, referido 
no parágrafo 1º do artigo 13 e o valor do auxí-
lio-doença concedido pela Previdência Oficial.

Capítulo VIII

Da Suplementação da Pensão

Art. 29
A suplementação da pensão será concedida, 
sob forma de renda mensal, ao conjunto de 
Beneficiários do Participante que vier a falecer 
e que tenha contribuído para a BANDEPREV 
no período de, pelo menos, 12 (doze) meses.

§ 1º
A suplementação da pensão será devida a par-
tir da morte do Participante.

§ 2º
Na ocorrência do falecimento de Participante 
Ativo que tenha menos de 12 (doze) meses de 
contribuição à BANDEPREV, o valor de sua re-
serva de poupança será paga aos Beneficiári-
os, em pagamento único, mediante rateio em 
partes iguais.

§ 3º
Na ausência de Beneficiários, independente-
mente da quantidade de contribuições verti-
das à BANDEPREV a reserva de poupança será 
paga aos herdeiros legais, em pagamento úni-
co, mediante rateio em partes iguais.

Art. 30
A suplementação da pensão será constituída 
de uma cota familiar e de tantas cotas indivi-
duais, quantos forem os Beneficiários, até o 
máximo de 5 (cinco).

§ 1º
A cota familiar será igual a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor da suplementação da apo-
sentadoria que o Participante percebia, por 
força deste Regulamento, ou daquela a que 
teria direito se entrasse em aposentadoria por 
invalidez na data do falecimento.

§ 2º
A cota individual será igual à quinta parte da 
cota familiar.
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Art. 27
A suplementação da pensão será rateada em 
parcelas iguais entre os Beneficiários inscritos, 
não se adiando a concessão do benefício por 
falta de inscrição de outros possíveis Beneficiári-
os, sendo que qualquer habilitação posterior 
que importe em exclusão ou inclusão de Benefi-
ciários somente produzirá efeitos a contar da 
referida habilitação, junto à BANDEPREV.

Art. 28
A parcela da suplementação de pensão será 
extinta pela ocorrência de qualquer evento que 
motivaria o cancelamento da inscrição do Bene-
ficiário como dependente do Participante se 
este estivesse vivo, nos termos do artigo 11 do 
Estatuto.

Art. 29
Toda vez que se extinguir uma parcela de suple-
mentação, serão realizados novo cálculo e novo 
rateio do benefício na forma dos artigos 26 e 
27, considerados, porém, apenas os Beneficiári-
os remanescentes e sem prejuízo dos reajustes 
concedidos nos termos do artigo 47.

Parágrafo Único
Com a extinção da parcela do último Beneficiá-
rio, extinguir-se-á também a suplementação da 
pensão.

Capítulo IX

Da Suplementação do Auxílio-Reclusão

Art. 30
A suplementação do auxílio-reclusão, será con-
cedida ao conjunto de Beneficiários do Partici-
pante detento ou recluso, que tenha contribuí-
do para a BANDEPREV no período de, pelo me-
nos, 12 (doze) meses.

§ 1º
A suplementação do auxílio-reclusão terá início 
a contar da data do efetivo recolhimento do 
Participante à prisão e será mantida enquanto 
durar sua reclusão ou detenção.

§ 2º
Falecendo o Participante detento ou recluso, 
será automaticamente convertida em suple-
mentação de pensão a suplementação de auxí-
lio-reclusão que estiver sendo paga aos seus 
Beneficiários.

§ 3º
A suplementação do auxílio-reclusão, consistirá 
numa renda mensal, calculada nos termos dos 
artigos 26 e 27, aplicando-se-lhe, no que cou-
ber, o disposto no CAPÍTULO VIII deste Regula-
mento.

Art. 31
A suplementação do auxílio-reclusão será re-

Art. 31
A suplementação da pensão será rateada em 
parcelas iguais entre os Beneficiários inscritos, 
não se adiando a concessão do benefício por 
falta de inscrição de outros possíveis Beneficiá-
rios, sendo que qualquer habilitação posterior 
que importe em exclusão ou inclusão de Bene-
ficiários somente produzirá efeitos a contar da 
referida habilitação, junto à BANDEPREV.

Art. 32
A parcela da suplementação de pensão será 
extinta pela ocorrência de qualquer evento 
que motivaria o cancelamento da inscrição do 
Beneficiário como dependente do Participante 
se este estivesse vivo, nos termos do artigo 10 
deste Regulamento.

Art. 33
Toda vez que se extinguir uma parcela de su-
plementação, serão realizados novo cálculo e 
novo rateio do benefício na forma dos artigos 
30 e 31, considerados, porém, apenas os Be-
neficiários remanescentes e sem prejuízo dos 
reajustes concedidos nos termos do artigo 51.

Parágrafo Único
Com a extinção da parcela do último Benefi-
ciário, extinguir-se-á também a suplementa-
ção da pensão.

Capítulo IX

Da Suplementação do Auxílio-Reclusão

Art. 34
A suplementação do auxílio-reclusão, será 
concedida ao conjunto de Beneficiários do 
Participante detento ou recluso, que tenha 
contribuído para a BANDEPREV no período 
de, pelo menos, 12 (doze) meses.

§ 1º
A suplementação do auxílio-reclusão terá iní-
cio a contar da data do efetivo recolhimento 
do Participante à prisão e será mantida en-
quanto durar sua reclusão ou detenção.

§ 2º
Falecendo o Participante detento ou recluso, 
será automaticamente convertida em suple-
mentação de pensão a suplementação de auxí-
lio-reclusão que estiver sendo paga aos seus 
Beneficiários.

§ 3º
A suplementação do auxílio-reclusão, consisti-
rá numa renda mensal, calculada nos termos 
dos artigos 30 e 31, aplicando-se-lhe, no que 
couber, o disposto no CAPÍTULO VIII deste Re-
gulamento.

Art. 35
A suplementação do auxílio-reclusão será re-
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querida pela pessoa que comprovar encontrar-
se na chefia da família do Participante detento 
ou recluso e apresentar documento comproba-
tório da detenção ou reclusão, firmado pela 
autoridade competente.

Capítulo X

Da Suplementação do Abono Anual

Art. 32
A suplementação do abono anual será paga 
aos Participantes-Assistidos ou Beneficiários até 
o mês de dezembro de cada ano e seu valor cor-
responderá a tantos 1/12 (um doze avos) do 
valor da suplementação correspondente àquele 
mês, quantos forem os meses em que o desti-
natário se manteve em gozo do benefício no 
curso do mesmo ano.

Capítulo XI

Dos Institutos Legais Obrigatórios

Art. 33
No caso de rescisão do vínculo funcional, o Par-
ticipante Ativo poderá, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do recebimento do extra-
to, contendo as informações exigidas pela legis-
lação, optar por um dos institutos previstos nas 
Seções I, II, III e IV deste Capítulo, observadas as 
respectivas carências e condições.

Parágrafo Único
Para fins deste Capítulo, consideram-se as se-
guintes definições: 

I. "Retorno dos Investimentos": significará o 
retorno total da aplicação dos ativos do 
Plano, calculado mensalmente, incluindo 
quaisquer rendimentos auferidos através de 
juros, dividendos, aluguéis, ganhos e perdas 
de capital, realizados ou não, e quaisquer 
outros tipos de rendimentos, deduzidas 
quaisquer exigibilidades e custos decorren-
tes da administração dos investimentos.

II. "Saldo de Conta Individual": significará a 
conta individual constituída em nome do 
Participante, onde será alocado (i) o valor 
correspondente ao benefício proporcional 
diferido que permanecerá retido no Plano 
durante o período de diferimento ou (ii) os 
recursos financeiros oriundos de outra enti-
dade de previdência complementar, por 
meio de portabilidade.

III. "Vinculação ao Plano": significará o período 
contado a partir da adesão do Participante 
ao Plano até a data de seu desligamento, 
quer seja por rescisão do vínculo funcional 
ou pelo cancelamento de sua inscrição no 
Plano, durante o qual tenha ocorrido a 
manutenção ininterrupta de suas contribui-
ções para o Plano.

querida pela pessoa que comprovar encon-
trar-se na chefia da família do Participante de-
tento ou recluso e apresentar documento com-
probatório da detenção ou reclusão, firmado 
pela autoridade competente.

Capítulo X

Da Suplementação do Abono Anual

Art. 36
A suplementação do abono anual será paga 
aos Participantes-Assistidos ou Beneficiários 
até o mês de dezembro de cada ano e seu va-
lor corresponderá a tantos 1/12 (um doze 
avos) do valor da suplementação correspon-
dente àquele mês, quantos forem os meses 
em que o destinatário se manteve em gozo do 
benefício no curso do mesmo ano.

Capítulo XI

Dos Institutos Legais Obrigatórios

Art. 37
No caso de rescisão do vínculo funcional, o 
Participante Ativo poderá, dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, a contar do recebimento do 
extrato, contendo as informações exigidas pela 
legislação, optar por um dos institutos previs-
tos nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, ob-
servadas as respectivas carências e condições.

Parágrafo Único
Para fins deste Capítulo, consideram-se as se-
guintes definições: 

I. "Retorno dos Investimentos": significará o 
retorno total da aplicação dos ativos do 
Plano, calculado mensalmente, incluindo 
quaisquer rendimentos auferidos através 
de juros, dividendos, aluguéis, ganhos e 
perdas de capital, realizados ou não, e 
quaisquer outros tipos de rendimentos, 
deduzidas quaisquer exigibilidades e cus-
tos decorrentes da administração dos 
investimentos.

II. "Saldo de Conta Individual": significará a 
conta individual constituída em nome do 
Participante, onde será alocado (i) o valor 
correspondente ao benefício proporcional 
diferido que permanecerá retido no Plano 
durante o período de diferimento ou (ii) os 
recursos financeiros oriundos de outra 
entidade de previdência complementar, 
por meio de portabilidade.

III. "Vinculação ao Plano": significará o período 
contado a partir da adesão do Participante 
ao Plano até a data de seu desligamento, 
quer seja por rescisão do vínculo funcional 
ou pelo cancelamento de sua inscrição no 
Plano, durante o qual tenha ocorrido a 
manutenção ininterrupta de suas contribu-
ições para o Plano.
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SEÇÃO I

Do Benefício Proporcional Diferido

Art. 34
Observado o disposto no artigo 33, o Partici-
pante poderá optar pelo benefício proporcional 
diferido, desde que tenha completado 3 (três) 
anos de Vinculação ao Plano e não seja elegível 
a um benefício de suplementação da aposenta-
doria previsto neste Plano. Optando o Partici-
pante pelo benefício proporcional diferido, este 
se tornará um Participante Vinculado, e o Saldo 
de Conta Individual previsto no parágrafo 1º 
deste artigo, ficará retido no fundo até que ele 
obtenha um benefício de suplementação da 
aposentadoria por idade, por tempo de contri-
buição ou especial pela Previdência Social, sen-
do exigido, neste último caso, também o requi-
sito de 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade 
para os Participantes oriundos dos Grupos G1 e 
G2.

§ 1º
O benefício decorrente da opção do Participan-
te pelo benefício proporcional diferido será Atu-
arialmente Equivalente a (i) totalidade da sua 
reserva matemática correspondente a primeira 
elegibilidade a um benefício de suplementação 
da aposentadoria previsto neste Regulamento, 
não computada nesta reserva a parcela corres-
pondente a reversão do benefício em suple-
mentação da pensão, por esta não se integrar 
no conceito de reserva matemática específica 
para o benefício pleno devida em caso de bene-
fício proporcional diferido, sendo consideradas 
eventuais insuficiências de cobertura, ou (ii) o 
valor presente do Benefício Mínimo, observado 
como mínimo o valor da reserva de poupança; 
na data da rescisão contratual funcional, dos 
dois o que for maior. O valor assim calculado 
será convertido em um Saldo de Conta Indivi-
dual em nome do Participante, o qual será atua-
lizado, mensalmente, desde a data da opção do 
Participante pelo benefício proporcional diferi-
do até a data do cálculo do benefício, de acor-
do com o Retorno dos Investimentos.

§ 2º
O valor mensal do benefício proporcional diferi-
do será calculado por ocasião do início do seu 
recebimento, e corresponderá à renda vitalícia 
Atuarialmente Equivalente a 100% (cem por 
cento) do Saldo de Conta Individual do Partici-
pante, não sendo devido o Benefício Mínimo, 
segundo a fórmula prevista no artigo 21, atuali-
zado, anualmente, conforme previsto no artigo 
47 deste Regulamento.

§ 3º
Na hipótese do Participante Vinculado vir a fale-
cer, durante o período de diferimento do bene-

SEÇÃO I

Do Benefício Proporcional Diferido

Art. 38
Observado o disposto no artigo 37, o Partici-
pante poderá optar pelo benefício proporcio-
nal diferido, desde que tenha completado 3 
(três) anos de Vinculação ao Plano e não seja 
elegível a um benefício de suplementação da 
aposentadoria previsto neste Plano. Optando 
o Participante pelo benefício proporcional dife-
rido, este se tornará um Participante Vincula-
do, e o Saldo de Conta Individual previsto no 
parágrafo 1º deste artigo, ficará retido no fun-
do até que ele preencha os requisitos para a 
obtenção de um benefício de suplementação 
da aposentadoria por idade, por tempo de 
contribuição ou especial pela Previdência Soci-
al, sendo exigido, neste último caso, também 
o requisito de 55 (cinqüenta e cinco) anos de 
idade para os Participantes oriundos dos Gru-
pos G1 e G2.

§ 1º
O benefício decorrente da opção do Partici-
pante pelo benefício proporcional diferido 
será Atuarialmente Equivalente a (i) totalidade 
da sua reserva matemática correspondente a 
primeira elegibilidade a um benefício de su-
plementação da aposentadoria previsto neste 
Regulamento, não computada nesta reserva a 
parcela correspondente a reversão do benefí-
cio em suplementação da pensão, por esta 
não se integrar no conceito de reserva mate-
mática específica para o benefício pleno devi-
da em caso de benefício proporcional diferi-
do, sendo consideradas eventuais insuficiênci-
as de cobertura, ou (ii) o valor presente do Be-
nefício Mínimo, observado como mínimo o 
valor da reserva de poupança; na data da res-
cisão contratual funcional, dos dois o que for 
maior. O valor assim calculado será convertido 
em um Saldo de Conta Individual em nome do 
Participante, o qual será atualizado, mensal-
mente, desde a data da opção do Participante 
pelo benefício proporcional diferido até a data 
do cálculo do benefício, de acordo com o Re-
torno dos Investimentos.

§ 2º
O valor mensal do benefício proporcional dife-
rido será calculado por ocasião do início do 
seu recebimento, e corresponderá à renda 
vitalícia Atuarialmente Equivalente a 100% 
(cem por cento) do Saldo de Conta Individual 
do Participante, não sendo devido o Benefício 
Mínimo, segundo a fórmula prevista no artigo 
25, atualizado, anualmente, conforme previs-
to no artigo 51 deste Regulamento.

§ 3º
Na hipótese do Participante Vinculado vir a 
falecer, durante o período de diferimento do 
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fício, seus Beneficiários terão direito ao recebi-
mento do respectivo Saldo de Conta Individual 
verificado na data do cálculo, que lhes será 
pago em 60 (sessenta), 120 (cento e vinte) ou 
180 (cento e oitenta) prestações, à sua escolha, 
cada qual correspondente ao valor do Saldo de 
Conta Individual dividido pelo número de pres-
tações escolhidas. As prestações mensais serão 
atualizadas pelo Retorno dos Investimentos. O 
valor devido será pago ao conjunto de Benefi-
ciários, mediante rateio, em partes iguais. Na 
ausência de Beneficiários, o valor será pago a 
seus herdeiros legais. Ocorrendo o falecimento 
do Participante já em gozo do recebimento do 
benefício, seus Beneficiários receberão um bene-
fício de suplementação da pensão, conforme 
previsto no Capítulo VIII.

§ 4º
Na hipótese do Participante Vinculado vir a se 
incapacitar durante o período de diferimento 
do benefício, obtendo um benefício de auxílio-
doença ou de invalidez pela Previdência Social, 
terá direito ao recebimento imediato do benefí-
cio proporcional diferido correspondente ao 
respectivo Saldo de Conta Individual verificado 
na data do cálculo, que lhe será pago em 60 
(sessenta), 120 (cento e vinte) ou 180 (cento e 
oitenta) prestações, à sua escolha, cada qual 
correspondente ao valor do Saldo de Conta Indi-
vidual dividido pelo número de prestações esco-
lhidas. As prestações mensais serão atualizadas 
pelo Retorno dos Investimentos. Sobrevindo o 
falecimento do Participante durante o período 
de recebimento, seus Beneficiários receberão, 
em pagamento único, o montante correspon-
dente às prestações vincendas. O valor devido 
será pago ao conjunto de Beneficiários, medi-
ante rateio, em partes iguais. Na ausência de 
Beneficiários, o valor será pago a seus herdeiros 
legais.

§ 5º
A critério do Conselho Deliberativo e de acordo 
com o plano de custeio anual, o Participante 
Vinculado assumirá o custeio das despesas ad-
ministrativas decorrentes da sua manutenção 
no Plano.

§ 6º 
No caso de cobrança de taxa de administração, 
o Participante Vinculado que deixar de efetuar o 
pagamento de 3 (três) contribuições terá sua 
opção ao benefício proporcional diferido can-
celada, após 30 (trinta) dias da notificação para 
pagamento do valor total devido, com os res-
pectivos acréscimos, aplicando-se-lhe, em de-
corrência, o mesmo tratamento estabelecido 
para o resgate.

§ 7º
Se, na data da opção do Participante pelo bene-
fício proporcional diferido, constatar-se que o 
seu Saldo da Conta Individual não é suficiente 

benefício, seus Beneficiários terão direito ao 
recebimento do respectivo Saldo de Conta Indi-
vidual verificado na data do cálculo, que lhes 
será pago em 60 (sessenta), 120 (cento e vinte) 
ou 180 (cento e oitenta) prestações, à sua esco-
lha, cada qual correspondente ao valor do Sal-
do de Conta Individual dividido pelo número 
de prestações escolhidas. As prestações men-
sais serão atualizadas pelo Retorno dos Investi-
mentos. O valor devido será pago ao conjunto 
de Beneficiários, mediante rateio, em partes 
iguais. Na ausência de Beneficiários, o valor 
será pago a seus herdeiros legais. Ocorrendo o 
falecimento do Participante já em gozo do re-
cebimento do benefício, seus Beneficiários re-
ceberão um benefício de suplementação da 
pensão, conforme previsto no Capítulo VIII.

§ 4º
Na hipótese do Participante Vinculado vir a se 
incapacitar durante o período de diferimento 
do benefício, obtendo um benefício de auxí-
lio-doença ou de invalidez pela Previdência 
Social, terá direito ao recebimento imediato 
do benefício proporcional diferido correspon-
dente ao respectivo Saldo de Conta Individual 
verificado na data do cálculo, que lhe será 
pago em 60 (sessenta), 120 (cento e vinte) ou 
180 (cento e oitenta) prestações, à sua esco-
lha, cada qual correspondente ao valor do Sal-
do de Conta Individual dividido pelo número 
de prestações escolhidas. As prestações men-
sais serão atualizadas pelo Retorno dos Inves-
timentos. Sobrevindo o falecimento do Partici-
pante durante o período de recebimento, seus 
Beneficiários receberão, em pagamento úni-
co, o montante correspondente às prestações 
vincendas. O valor devido será pago ao con-
junto de Beneficiários, mediante rateio, em 
partes iguais. Na ausência de Beneficiários, o 
valor será pago a seus herdeiros legais.

§ 5º
A critério do Conselho Deliberativo e de acor-
do com o plano de custeio anual, o Participan-
te Vinculado assumirá o custeio das despesas 
administrativas decorrentes da sua manuten-
ção no Plano.

§ 6º 
No caso de cobrança de taxa de administra-
ção, o Participante Vinculado que deixar de 
efetuar o pagamento de 3 (três) contribuições 
terá sua opção ao benefício proporcional dife-
rido cancelada, após 30 (trinta) dias da notifi-
cação para pagamento do valor total devido, 
com os respectivos acréscimos, aplicando-se-
lhe, em decorrência, o mesmo tratamento 
estabelecido para o resgate.

§ 7º
Se, na data da opção do Participante pelo be-
nefício proporcional diferido, constatar-se que 
o seu Saldo da Conta Individual não é suficien-
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para gerar um benefício de valor mensal supe-
rior 1 (um) salário mínimo vigente, ao Partici-
pante será facultada a opção de receber imedi-
atamente o valor do Saldo da Conta Individual, 
de uma única vez, extinguindo-se, assim, defi-
nitivamente, todas as obrigações da 
BANDEPREV com relação a esse Participante e 
seus Beneficiários. 

§ 8º
A opção do Participante pelo benefício propor-
cional diferido não impede a posterior opção 
pela portabilidade ou resgate, cujos valores se-
rão apurados nos respectivos termos previstos 
neste Regulamento.

§ 9º
Caso o Participante não exerça sua opção por 
um dos institutos previstos neste Capítulo, no 
prazo definido no artigo 33, será presumida a 
sua opção pelo benefício proporcional diferido, 
desde que cumpra, à época do desligamento, a 
carência de 3 (três) anos de Vinculação ao Plano 
para tanto exigida. 

SEÇÃO II

Do Autopatrocínio

Art. 35
Observado o disposto no artigo 33, o Partici-
pante Ativo poderá optar por permanecer no 
Plano até que complete os requisitos para a 
elegibilidade a um benefício de suplementa-
ção da aposentadoria deste Plano, efetuando, 
nesse caso, além de suas contribuições, as con-
tribuições que seriam feitas pela Patrocinado-
ra, caso não tivesse ocorrido a rescisão do vín-
culo funcional, destinadas ao custeio do seu 
benefício, inclusive para cobertura do Benefí-
cio Mínimo e dos benefícios de risco, acresci-
das da taxa de administração, sendo que a sua 
vinculação a este Plano estará sujeita às se-
guintes condições: 

(a)as contribuições do Participante Autopatro-
cinado serão previstas no plano de custeio da 
BANDEPREV, tendo como base o respectivo 
Salário-de-Participação, na data do seu Tér-
mino do Vínculo Empregatício, incluindo a 
cobertura para Benefício Mínimo e benefí-
cios de risco. O Salário-de-Participação consi-
derado como base da contribuição, assim 
como para o futuro cálculo do Salário Real 
do Benefício, será atualizado anualmente 
pelo índice nacional de reajuste da Patrocina-
dora a que estava vinculado o Participante 
Autopatrocinado;

(b)a critério do Conselho Deliberativo e de 
acordo com o plano de custeio anual da 
BANDEPREV, o Participante Autopatrocinado 
assumirá o custeio da taxa administrativa 
decorrente de sua manutenção no Plano;

te para gerar um benefício de valor mensal 
superior a 1 (um) salário mínimo vigente, ao 
Participante será facultada a opção de receber 
imediatamente o valor do Saldo da Conta Indi-
vidual, de uma única vez, extinguindo-se, as-
sim, definitivamente, todas as obrigações da 
BANDEPREV com relação a esse Participante e 
seus Beneficiários. 

§ 8º
A opção do Participante pelo benefício pro-
porcional diferido não impede a posterior op-
ção pela portabilidade ou resgate, cujos valo-
res serão apurados nos respectivos termos 
previstos neste Regulamento.

§ 9º
Caso o Participante não exerça sua opção por 
um dos institutos previstos neste Capítulo, no 
prazo definido no artigo 37, será presumida a 
sua opção pelo benefício proporcional diferi-
do, desde que cumpra, à época do desliga-
mento, a carência de 3 (três) anos de Vincula-
ção ao Plano para tanto exigida. 

SEÇÃO II

Do Autopatrocínio

Art. 39
Observado o disposto no artigo 37, o Partici-
pante Ativo poderá optar por permanecer no 
Plano até que complete os requisitos para a 
elegibilidade a um benefício de suplementa-
ção da aposentadoria deste Plano, efetuando, 
nesse caso, além de suas contribuições, as con-
tribuições que seriam feitas pela Patrocinado-
ra, caso não tivesse ocorrido a rescisão do vín-
culo funcional, destinadas ao custeio do seu 
benefício, inclusive para cobertura do Benefí-
cio Mínimo e dos benefícios de risco, acresci-
das da taxa de administração, sendo que a sua 
vinculação a este Plano estará sujeita às se-
guintes condições: 

(a) as contribuições do Participante Autopatro-
cinado serão previstas no plano de custeio 
da BANDEPREV, tendo como base o respec-
tivo Salário-de-Participação, na data do seu 
Término do Vínculo Empregatício, incluindo 
a cobertura para Benefício Mínimo e benefí-
cios de risco. O Salário-de-Participação consi-
derado como base da contribuição, assim 
como para o futuro cálculo do Salário Real 
do Benefício, será atualizado anualmente 
pelo índice nacional de reajuste da Patroci-
nadora a que estava vinculado o Participante 
Autopatrocinado;

(b)a critério do Conselho Deliberativo e de 
acordo com o plano de custeio anual da 
BANDEPREV, o Participante Autopatrocinado 
assumirá o custeio da taxa administrativa 
decorrente de sua manutenção no Plano;
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c)
ção da opção pelo autopatrocínio pelo 
Participante, este deverá integralizar todas 
as contribuições relativas ao período com-
preendido entre o mês em que ocorreu a 
rescisão do vínculo funcional e o mês da 
formalização, inclusive;

(d) as contribuições devidas pelo Participante 
Autopatrocinado deverão ser pagas direta-
mente à BANDEPREV ou na forma por ela 
estabelecida, mensalmente, 12 (doze) 
vezes ao ano até o dia 5º (quinto) dia útil do 
mês subseqüente ao de competência. 
Contribuições pagas com atraso serão 
acrescidas de juros de 1% (um por cento) 
ao mês, os quais se integralização ao patri-
mônio do Plano; 

(e) o Participante Autopatrocinado que deixar 
de efetuar 3 (três) contribuições sucessivas 
terá sua inscrição cancelada, após 30 (trin-
ta) dias da notificação para pagamento do 
valor total devido com os respectivos acrés-
cimos, aplicando-se-lhe, em decorrência, o 
mesmo tratamento estabelecido para desis-
tência voluntária;

(f) na hipótese de desistência voluntária das 
condições assumidas pelo Participante 
Autopatrocinado, antes de obter a conces-
são de um benefício de suplementação da 
aposentadoria previsto neste Plano, o Parti-
cipante Autopatrocinado terá as opções 
de: i) receber, sob as formas previstas no § 
2º do artigo 38 deste Regulamento, o res-
gate correspondente ao total das contribu-
ições que o próprio Participante tenha 
efetuado à BANDEPREV para custeio de seu 
benefício programado, excluídas contribui-
ções para custeio administrativo e benefí-
cios de risco, corrigidas conforme previsto 
no § 1º do artigo 38; ii) optar pela portabili-
dade; ou iii) optar pelo benefício proporci-
onal diferido, caso não seja elegível a um 
benefício de suplementação da aposenta-
doria previsto neste Plano, observadas as 
condições previstas neste Regulamento. As 
duas últimas opções não estão disponíveis 
para o participante a que se refere o artigo 
7º deste Regulamento;

(g) na hipótese de incapacidade ou faleci-
mento do Participante Autopatrocinado, 
antes de completar a idade prevista no 
requisito da primeira elegibilidade a um 
benefício de suplementação da aposenta-
doria deste Regulamento, o Participante ou 
Beneficiário, conforme o caso, terá direito a 
um benefício de suplementação da invali-
dez, de auxílio-doença, ou da pensão pre-
visto neste Regulamento;

independentemente da data de formaliza- c) independentemente da data de formaliza-
ção da opção pelo autopatrocínio pelo Parti-
cipante, este deverá integralizar todas as 
contribuições relativas ao período compre-
endido entre o mês em que ocorreu a resci-
são do vínculo funcional e o mês da formali-
zação, inclusive;

(d) as contribuições devidas pelo Participante 
Autopatrocinado deverão ser pagas dire-
tamente à BANDEPREV ou na forma por 
ela estabelecida, mensalmente, 12 (doze) 
vezes ao ano até o dia 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente ao de competência. 
Contribuições pagas com atraso serão 
acrescidas de juros de 1% (um por cento) 
ao mês, os quais se integralização ao patri-
mônio do Plano; 

(e) o Participante Autopatrocinado que deixar 
de efetuar 3 (três) contribuições sucessivas 
terá sua inscrição cancelada, após 30 
(trinta) dias da notificação para paga-
mento do valor total devido com os res-
pectivos acréscimos, aplicando-se-lhe, em 
decorrência, o mesmo tratamento estabe-
lecido para desistência voluntária;

(f) na hipótese de desistência voluntária das 
condições assumidas pelo Participante 
Autopatrocinado, antes de obter a conces-
são de um benefício de suplementação da 
aposentadoria previsto neste Plano, o 
Participante Autopatrocinado terá as 
opções de: i) receber, sob as formas previs-
tas no § 2º do artigo 42 deste Regulamen-
to, o resgate correspondente ao total das 
contribuições que o próprio Participante 
tenha efetuado à BANDEPREV para custeio 
de seu benefício programado, excluídas 
contribuições para custeio administrativo e 
benefícios de risco, corrigidas conforme 
previsto no § 1º do artigo 42; ii) optar pela 
portabilidade; ou iii) optar pelo benefício 
proporcional diferido, caso não seja elegí-
vel a um benefício de suplementação da 
aposentadoria previsto neste Plano, obser-
vadas as condições previstas neste Regula-
mento. As duas últimas opções não estão 
disponíveis para o participante a que se 
refere o artigo 8º deste Regulamento;

(g) na hipótese de incapacidade ou faleci-
mento do Participante Autopatrocinado, 
antes de completar a idade prevista no 
requisito da primeira elegibilidade a um 
benefício de suplementação da aposenta-
doria deste Regulamento, o Participante 
ou Beneficiário, conforme o caso, terá 
direito a um benefício de suplementação 
da invalidez, de auxílio-doença, ou da 
pensão previsto neste Regulamento;
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(h) a realização do pagamento previsto na 
alínea (f) deste artigo extinguirá todas as 
obrigações da BANDEPREV referentes a este 
Plano em relação ao Participante Autopatro-
cinado ou respectivos Beneficiários;

(i) ao Participante Autopatrocinado que deixar 
de efetuar suas contribuições para o Plano 
após preencher as condições de elegibili-
dade ao benefício proporcional diferido 
serão aplicadas as disposições artigo 34, 
exceto aos Participantes a que se refere o 
artigo 7º, aos quais não se aplica o presente 
dispositivo;

(j) para efeito de elegibilidade, o tempo de 
contribuição como Autopatrocinado será 
computado como tempo vinculação empre-
gatício, de contribuição ininterrupta e Vincu-
lação ao Plano;

(k)uma vez preenchidos os requisitos da elegi-
bilidade a um benefício de suplementação 
da aposentadoria deste Plano, ao Partici-
pante Autopatrocinado, no que for aplicá-
vel, será dado o mesmo tratamento confe-
rido ao Participante Ativo.

§ 1º
Nos casos de perda parcial ou total da remune-
ração paga pela Patrocinadora, o Participante-
Ativo poderá manter o salário-de-participação 
para efeito de desconto e determinação do salá-
rio-real-de-benefício, de conformidade com o 
disposto no § 1º do artigo 9º, desde que apre-
sente à BANDEPREV o correspondente requeri-
mento no prazo legal de 30 (trinta) dias, conta-
do a partir da perda salarial.

§ 2º
Observando o disposto no § 3º, a manutenção 
do salário-de-participação referida no § 1º é 
obrigatória nos casos em que o Participante se 
afaste dos quadros funcionais da Patrocinado-
ra, ainda que temporariamente, sem cancelar 
sua inscrição na BANDEPREV.

§ 3º
O Participante que for convocado para prestar 
serviço obrigatório às Forças Armadas ficará 
dispensado da exigência referida no § 2º duran-
te o período do afastamento imposto pela men-
cionada convocação.

§ 4º
No caso do Participante-Ativo que tenha opta-
do pela manutenção do salário-de-participação 
referida no § 1°, o valor do benefício da Previ-
dência Oficial a ser considerado para o cálculo 
dos benefícios da BANDEPREV será calculado 
segundo a sistemática utilizada pela Previdência 
Oficial, considerando-se, porém, como valores 
dos salários de contribuição, importâncias igua-
is aos salários-de-participação do interessado 

(h) a realização do pagamento previsto na 
alínea (f) deste artigo extinguirá todas as 
obrigações da BANDEPREV referentes a 
este Plano em relação ao Participante Auto-
patrocinado ou respectivos Beneficiários;

(i) ao Participante Autopatrocinado que dei-
xar de efetuar suas contribuições para o 
Plano após preencher as condições de 
elegibilidade ao benefício proporcional 
diferido serão aplicadas as disposições 
artigo 38, exceto aos Participantes a que se 
refere o artigo 8º, aos quais não se aplica o 
presente dispositivo;

(j) para efeito de elegibilidade, o tempo de 
contribuição como Autopatrocinado será 
computado como tempo de vinculação 
empregatícia, de contribuição ininterrupta 
e Vinculação ao Plano;

(k)uma vez preenchidos os requisitos da elegi-
bilidade a um benefício de suplementação 
da aposentadoria deste Plano, ao Partici-
pante Autopatrocinado, no que for aplicá-
vel, será dado o mesmo tratamento confe-
rido ao Participante Ativo.

§ 1º
Nos casos de perda parcial ou total da remune-
ração paga pela Patrocinadora, o Participante-
Ativo poderá manter o salário-de-participação 
para efeito de desconto e determinação do 
salário-real-de-benefício, de conformidade 
com o disposto no § 1º do artigo 13, desde 
que apresente à BANDEPREV o corresponden-
te requerimento no prazo legal de 30 (trinta) 
dias, contado a partir da perda salarial.

§ 2º
Observando o disposto no § 3º, a manuten-
ção do salário-de-participação referida no § 1º 
é obrigatória nos casos em que o Participante 
se afaste dos quadros funcionais da Patrocina-
dora, ainda que temporariamente, sem can-
celar sua inscrição na BANDEPREV.

§ 3º
O Participante que for convocado para prestar 
serviço obrigatório às Forças Armadas ficará 
dispensado da exigência referida no § 2º du-
rante o período do afastamento imposto pela 
mencionada convocação.

§ 4º
No caso do Participante-Ativo que tenha optado 
pela manutenção do salário-de-participação 
referida no § 1°, o valor do benefício da Previ-
dência Oficial a ser considerado para o cálculo 
dos benefícios da BANDEPREV será calculado 
segundo a sistemática utilizada pela Previdência 
Oficial, considerando-se, porém, como valores 
dos salários de contribuição, importâncias iguais 
aos salários-de-participação do interessado nos 
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nos meses correspondentes, observados os limi-
tes estabelecidos pela legislação previdencial.

§ 5º
Na hipótese de perda parcial da remuneração, 
o Participante-Ativo só fará jus à manutenção 
do salário-de-participação, enquanto pagar a 
contribuição sobre o salário reduzido e recolher 
diretamente à BANDEPREV a diferença entre 
essa contribuição e a que vinha pagando antes 
da redução, bem como a correspondente dife-
rença de contribuição da Patrocinadora.

§ 6º
Nos casos de perda total da remuneração, o 
Participante-Ativo só fará jus à manutenção do 
salário-de-participação, enquanto recolher dire-
tamente à BANDEPREV a contribuição a que 
estava sujeito na data em que deixou de perce-
ber a remuneração, bem como a correspon-
dente contribuição da Patrocinadora.

§ 7º
A opção do Participante pelo autopatrocínio 
não impede a posterior opção pelo benefício 
proporcional diferido, pela portabilidade ou 
pelo resgate, cujos valores serão apurados nos 
termos dos artigos 36 e 38 deste Regulamento.

SEÇÃO III

Da Portabilidade

Subseção I - Recursos a Portar

Art. 36
Observado o disposto no artigo 33, o Partici-
pante Ativo que tiver 3 (três) anos de Vincula-
ção ao Plano e desde que não esteja em gozo 
de um benefício de suplementação da aposen-
tadoria previsto neste Plano, poderá optar por 
portar, para outra entidade de previdência com-
plementar ou sociedade seguradora autorizada 
a operar planos de benefícios de previdência 
complementar, o montante correspondente a 
100% (cem por cento) das contribuições que o 
Participante tenha efetuado à BANDEPREV, 
como Participante Ativo ou Autopatrocinado, 
excluídas as contribuições para despesas admi-
nistrativas e benefício de risco, corrigidas con-
forme previsto no § 1º do artigo 38 do Regula-
mento.

Subseção II - Recursos recebidos por portabi-
lidade

Art. 37
Nos termos da legislação vigente aplicável, o 
Plano recepcionará recursos financeiros porta-
dos por Participante que não esteja em gozo de 
um benefício de suplementação da aposenta-
doria previsto neste Plano, oriundos de outros 
planos de previdência complementar. Neste 
caso, os recursos recepcionados por meio de 

meses correspondentes, observados os limites 
estabelecidos pela legislação previdencial.

§ 5º
Na hipótese de perda parcial da remuneração, 
o Participante-Ativo só fará jus à manutenção 
do salário-de-participação, enquanto pagar a 
contribuição sobre o salário reduzido e reco-
lher diretamente à BANDEPREV a diferença 
entre essa contribuição e a que vinha pagando 
antes da redução, bem como a corresponden-
te diferença de contribuição da Patrocinadora.

§ 6º
Nos casos de perda total da remuneração, o 
Participante-Ativo só fará jus à manutenção 
do salário-de-participação, enquanto recolher 
diretamente à BANDEPREV a contribuição a 
que estava sujeito na data em que deixou de 
perceber a remuneração, bem como a corres-
pondente contribuição da Patrocinadora.

§ 7º
A opção do Participante pelo autopatrocínio 
não impede a posterior opção pelo benefício 
proporcional diferido, pela portabilidade ou 
pelo resgate, cujos valores serão apurados nos 
termos dos artigos 40 e 42 deste Regulamento.

SEÇÃO III

Da Portabilidade

Subseção I - Recursos a Portar

Art. 40
Observado o disposto no artigo 37, o Partici-
pante Ativo que tiver 3 (três) anos de Vincula-
ção ao Plano e desde que não esteja em gozo 
de um benefício de suplementação da apo-
sentadoria previsto neste Plano, poderá optar 
por portar, para outra entidade de previdência 
complementar ou sociedade seguradora auto-
rizada a operar planos de benefícios de previ-
dência complementar, o montante correspon-
dente a 100% (cem por cento) das contribui-
ções que o Participante tenha efetuado à 
BANDEPREV, como Participante Ativo ou Auto-
patrocinado, excluídas as contribuições para 
despesas administrativas e benefício de risco, 
corrigidas conforme previsto no § 1º do artigo 
42 do Regulamento.

Subseção II - Recursos recebidos por porta-
bilidade

Art. 41
Nos termos da legislação vigente aplicável, o 
Plano recepcionará recursos financeiros porta-
dos por Participante que não esteja em gozo 
de um benefício de suplementação da aposen-
tadoria previsto neste Plano, oriundos de ou-
tros planos de previdência complementar. Nes-
te caso, os recursos recepcionados por meio 
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portabilidade serão alocados no Saldo de Conta 
Individual em nome do Participante, sob rubrica 
própria "Recursos Portados", subdividida em 
"Recursos Portados - Entidade Fechada" e "Re-
cursos Portados - Entidade Aberta/Seguradora", 
conforme sua constituição.

§ 1º
O Saldo de Conta Individual será convertido 
num benefício mensal e pago ao Participante 
quando este atingir os requisitos de elegibilida-
de a um benefício de suplementação da apo-
sentadoria deste Plano. 

§2º
O valor do Saldo de Conta Individual que se refe-
re o parágrafo 1º será atualizado, mensalmen-
te, de acordo com o Retorno dos Investimentos.

§3º
O benefício mensal de que trata o parágrafo 1º 
será pago ao Participante por um período certo, 
à sua escolha, de 60 (sessenta), 120 (cento e 
vinte) ou 180 (cento e oitenta) prestações. A 
prestação mensal inicial corresponderá ao re-
sultado da divisão do Saldo de Conta Individual 
pelo período escolhido pelo Participante, não 
sendo devido o Abono Anual. As prestações 
subseqüentes serão atualizadas mensalmente 
de acordo com o Retorno dos Investimentos. 

§4º
Na ocorrência de falecimento de Participante 
que tenha Saldo de Conta Individual referente a 
recursos portados oriundos de outra entidade 
de previdência complementar, conforme previs-
to no parágrafo 1º, seus Beneficiários, na falta 
destes seus herdeiros legais, receberão um pa-
gamento em prestação única do valor disponí-
vel no Saldo de Conta Individual. Tal pagamen-
to será rateado em partes iguais entre os Benefi-
ciários.

§5º
Os "Recursos Portados" não estarão sujeitos, 
para nova portabilidade, ao prazo de carência 
de 3 (três) anos, fixado no artigo 36 deste Pla-
no.

SEÇÃO IV

Do Resgate

Art. 38
O Participante Ativo que não esteja em gozo 
de um benefício de suplementação da aposen-
tadoria deste Plano poderá, alternativamente, 
optar pelo resgate de sua reserva de poupan-
ça, a qual corresponderá a 100% (cem por cen-
to) das contribuições que o Participante tenha 
efetuado à BANDEPREV, a título de jóia ou de 
contribuições mensais mencionadas no plano 

de portabilidade serão alocados no Saldo de 
Conta Individual em nome do Participante, sob 
rubrica própria "Recursos Portados", subdividi-
da em "Recursos Portados - Entidade Fechada" 
e "Recursos Portados - Entidade Aber-
ta/Seguradora", conforme sua constituição.

§ 1º
O Saldo de Conta Individual será convertido 
num benefício mensal e pago ao Participante 
quando este atingir os requisitos de elegibili-
dade a um benefício de suplementação da 
aposentadoria deste Plano. 

§2º
O valor do Saldo de Conta Individual que se 
refere o parágrafo 1º será atualizado, mensal-
mente, de acordo com o Retorno dos Investi-
mentos.

§3º
O benefício mensal de que trata o parágrafo 
1º será pago ao Participante por um período 
certo, à sua escolha, de 60 (sessenta), 120 
(cento e vinte) ou 180 (cento e oitenta) presta-
ções. A prestação mensal inicial corresponde-
rá ao resultado da divisão do Saldo de Conta 
Individual pelo período escolhido pelo Partici-
pante, não sendo devido o Abono Anual. As 
prestações subseqüentes serão atualizadas 
mensalmente de acordo com o Retorno dos 
Investimentos. 

§4º
Na ocorrência de falecimento de Participante 
que tenha Saldo de Conta Individual referente 
a recursos portados oriundos de outra entida-
de de previdência complementar, conforme 
previsto no parágrafo 1º, seus Beneficiários, 
na falta destes seus herdeiros legais, recebe-
rão um pagamento em prestação única do 
valor disponível no Saldo de Conta Individual. 
Tal pagamento será rateado em partes iguais 
entre os Beneficiários.

§5º
Os "Recursos Portados" não estarão sujeitos, 
para nova portabilidade, ao prazo de carência 
de 3 (três) anos, fixado no artigo 40 deste Re-
gulamento.

SEÇÃO IV

Do Resgate

Art. 42
O Participante Ativo que não esteja em gozo 
de um benefício de suplementação da apo-
sentadoria deste Plano poderá, alternativa-
mente, optar pelo resgate de sua reserva de 
poupança, a qual corresponderá a 100% (cem 
por cento) das contribuições que o Participan-
te tenha efetuado à BANDEPREV, a título de 
jóia ou de contribuições mensais menciona-
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de custeio, como Participante Ativo ou Auto-
patrocinado, excluídas as contribuições para 
despesas administrativas e benefícios de risco, 
corrigidas monetariamente entre as datas dos 
respectivos recolhimentos e a data do paga-
mento do resgate, nos termos previsto no pará-
grafo 1º.

O pagamento do Resgate, em qualquer caso, 
dar-se-á somente por ocasião do respectivo Tér-
mino do Vínculo Empregatício com a Patrocina-
dora.

Na hipótese de Resgate, em relação aos recur-
sos alocados na rubrica "Recursos Portados - 
Entidade Aberta/Seguradora" o Participante 
poderá optar por integrá-lo ao valor do resgate 
ou portar esses recursos para outro plano. Even-
tual saldo de "Recursos Portados - Entidade Fe-
chada" não poderá ser resgatado, devendo ser 
necessariamente objeto de portabilidade.

§ 1º
Para avaliação da correção monetária referida 
no caput deverão ser utilizados:

I - os índices de variação mensal do valor nomi-
nal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional, até 02/86;

II - os índices de variação mensal do valor nomi-
nal das Obrigações do Tesouro Nacional, no 
período de 03/86 a 01/89;

III - o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
no mês de 02/89;

IV - os índices de variação mensal do valor nomi-
nal do Bônus do Tesouro Nacional, no 
período de 03/89 a 02/91;

V - os índices de atualização dos depósitos das 
cadernetas de poupança com aniversário 
no dia 1º de cada mês, deduzido o percen-
tual fixo de 0,5% (meio por cento), a partir 
de 03/91.

§ 2º
O valor do resgate será efetuado sob a forma de 
pagamento único ou, a critério do Participante, 
em até 12 (doze) parcelas mensais e consecuti-
vas. Neste caso, as prestações mensais serão 
corrigidas pelo Retorno dos Investimentos.

§ 3º
As parcelas não vencidas da reserva de poupan-
ça serão pagas em uma única prestação, na hi-
pótese em que o Participante se vincular funcio-
nalmente a qualquer Patrocinadora.

§ 4º
Ressalvados os casos de morte, detenção ou 

das no plano de custeio, como Participante 
Ativo ou Autopatrocinado, excluídas as contri-
buições para despesas administrativas e bene-
fícios de risco, corrigidas monetariamente en-
tre as datas dos respectivos recolhimentos e a 
data do pagamento do resgate, nos termos 
previsto no parágrafo 1º.

O pagamento do Resgate, em qualquer caso, 
dar-se-á somente por ocasião do respectivo 
Término do Vínculo Empregatício com a Pa-
trocinadora.

Na hipótese de Resgate, em relação aos recur-
sos alocados na rubrica "Recursos Portados - 
Entidade Aberta/Seguradora" o Participante 
poderá optar por integrá-lo ao valor do resga-
te ou portar esses recursos para outro plano. 
Eventual saldo de "Recursos Portados - Entida-
de Fechada" não poderá ser resgatado, deven-
do ser necessariamente objeto de portabilida-
de.

§ 1º
Para avaliação da correção monetária referida 
no caput deverão ser utilizados:

I - os índices de variação mensal do valor 
nominal das Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional, até 02/86;

II - os índices de variação mensal do valor 
nominal das Obrigações do Tesouro Naci-
onal, no período de 03/86 a 01/89;

III - o Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor, no mês de 02/89;

IV - os índices de variação mensal do valor 
nominal do Bônus do Tesouro Nacional, 
no período de 03/89 a 02/91;

V - os índices de atualização dos depósitos 
das cadernetas de poupança com aniver-
sário no dia 1º de cada mês, deduzido o 
percentual fixo de 0,5% (meio por cento), 
a partir de 03/91.

§ 2º
O valor do resgate será efetuado sob a forma 
de pagamento único ou, a critério do Partici-
pante, em até 12 (doze) parcelas mensais e 
consecutivas. Neste caso, as prestações men-
sais serão corrigidas pelo Retorno dos Investi-
mentos.

§ 3º
As parcelas não vencidas da reserva de pou-
pança serão pagas em uma única prestação, 
na hipótese em que o Participante se vincular 
funcionalmente a qualquer Patrocinadora.

§ 4º
Ressalvados os casos de morte, detenção ou 
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reclusão, o Participante-Ativo que tiver sua ins-
crição cancelada, só fará jus ao pagamento do 
resgate após a rescisão do vínculo funcional 
com a Patrocinadora.

§ 5º
O pagamento do resgate extingue definitiva-
mente todas as obrigações da BANDEPREV em 
relação ao Participante e seus Beneficiários.

SEÇÃO V

Do Pagamento

Art. 39
A primeira parcela dos benefícios pagos por 
um período certo, conforme previsto no artigo 
34, §§ 3º e 4º e artigo 37, § 3º, será devida a 
partir do mês em que o Participante cumprir a 
elegibilidade ao benefício do plano ou de seu 
requerimento, se posterior. A última parcela 
destes benefícios será devida na data em que 
ainda houver saldo suficiente para a continui-
dade do pagamento, ou na data em que com-
pletar o período de recebimento escolhido 
pelo Participante ou Beneficiário, conforme o 
caso. O benefício proporcional diferido pago 
na forma de renda vitalícia será devido a partir 
do mês em o Participante cumprir a elegibilida-
de ao benefício do plano ou de seu requeri-
mento, se posterior.

Capítulo XII

Do Plano de Custeio

Art. 40
O plano de custeio deste Plano Básico será ela-
borado pelo Atuário responsável pela 
BANDEPREV, de acordo com as normas legais 
vigentes e aprovado anualmente pelo Conselho 
Deliberativo.

Art. 41
O custeio do Plano Básico será atendido pelas 
seguintes fontes de receitas:

I) contribuições mensais dos Participantes-
Ativos enquadrados nos Grupos G0, G1 e 
G2, mediante o recolhimento de um percen-
tual do salário-de-participação, referido nos 
parágrafos 3º, I, e 4º do artigo 9º, a ser anu-
almente fixado no plano de custeio referido 
no artigo 40;

II) contribuição mensal dos Participantes-
Assistidos enquadrados no Grupo G2, medi-
ante a aplicação da taxa de até 14% (qua-
torze por cento) sobre o valor do benefício 
de suplementação;

III) contribuição mensal dos Participantes-
Assistidos enquadrados nos Grupos G0 e 
G1, mediante a aplicação da taxa de até 
15% sobre o valor do benefício de suple-
mentação;

reclusão, o Participante-Ativo que tiver sua 
inscrição cancelada, só fará jus ao pagamento 
do resgate após a rescisão do vínculo funcio-
nal com a Patrocinadora.

§ 5º
O pagamento do resgate extingue definitiva-
mente todas as obrigações da BANDEPREV em 
relação ao Participante e seus Beneficiários.

SEÇÃO V

Do Pagamento

Art. 43
A primeira parcela dos benefícios pagos por 
um período certo, conforme previsto no arti-
go 38, §§ 3º e 4º e artigo 41, § 3º, será devida 
a partir do mês em que o Participante cumprir 
a elegibilidade ao benefício do plano ou de 
seu requerimento, se posterior. A última par-
cela destes benefícios será devida na data em 
que ainda houver saldo suficiente para a con-
tinuidade do pagamento, ou na data em que 
completar o período de recebimento escolhi-
do pelo Participante ou Beneficiário, conforme 
o caso. O benefício proporcional diferido 
pago na forma de renda vitalícia será devido a 
partir do mês em o Participante cumprir a ele-
gibilidade ao benefício do plano ou de seu 
requerimento, se posterior.

Capítulo XII

Do Plano de Custeio

Art. 44
O plano de custeio deste Plano Básico será ela-
borado pelo Atuário responsável pela 
BANDEPREV, de acordo com as normas legais 
vigentes e aprovado anualmente pelo Conse-
lho Deliberativo.

Art. 45
O custeio do Plano Básico será atendido pelas 
seguintes fontes de receitas:

I) contribuições mensais dos Participantes-
Ativos enquadrados nos Grupos G0, G1 e 
G2, mediante o recolhimento de um percen-
tual do salário-de-participação, referido nos 
parágrafos 3º, I, e 4º do artigo 13, a ser 
anualmente fixado no plano de custeio 
referido no artigo 44;

II) contribuição mensal dos Participantes-
Assistidos enquadrados no Grupo G2, medi-
ante a aplicação da taxa de até 14% (qua-
torze por cento) sobre o valor do benefício 
de suplementação;

III) contribuição mensal dos Participantes-
Assistidos enquadrados nos Grupos G0 e 
G1, mediante a aplicação da taxa de até 
15% sobre o valor do benefício de suple-
mentação;
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IV) contribuição mensal das Patrocinadoras, 
mediante o recolhimento de percentuais de 
suas folhas de remuneração, relativamente 
aos Participantes enquadrados nos grupos 
G0, G1 e G2; 

V) jóias dos Participantes-Ativos, determinadas 
atuarialmente em face da idade, remunera-
ção, tempo de contribuição prestado a 
Patrocinadora, tempo de vinculação à Previ-
dência Social e tempo de afastamento 
voluntário da BANDEPREV;

VI) dotações iniciais das Patrocinadoras, a 
serem fixadas atuarialmente;

VII) receitas de aplicações do patrimônio;

VIII) doações, subvenções, legados e rendas 
extraordinárias, não previstas nos itens 
precedentes;

IX) d o t a ç ã o  d a  PAT R O C I N A D O R A -
INSTITUIDORA, já integralizada em valor 
correspondente à totalidade das reservas 
necessárias à garantia de concessão dos 
benefícios de suplementação dos Partici-
pantes vinculados aos Grupos G0 e G1, 
excetuadas as contribuições referentes aos 
Participantes-Ativos e Participantes-
Assistidos desses Grupos, conforme estabe-
lecido pelo Atuário responsável, com base 
nos compromissos assumidos com os Parti-
cipantes já em gozo de benefício e aqueles 
que, por força das disposições do Estatuto e 
do Regulamento Básico, poderão requerê-
lo a qualquer tempo, desde que preenchi-
das as condições de elegibilidade previstas. 
F a t o  e s t e  q u e  n ã o  e x i m e  a  
PATROCINADORA-INSTITUIDORA de inte-
gralizações futuras de acordo com a legisla-
ção vigente;

X) contribuição mensal dos Participantes auto-
patrocinados, incluindo os vinculados aos 
Grupos Redutor G1 e Redutor G2, que 
mantém sua inscrição neste Plano Básico, 
conforme previsto no artigo 7º.

§ 1º
O valor da jóia referida no item V deste artigo 
poderá ser reduzido, mediante a fixação de pe-
ríodo de carência especial, que o interessado 
indicará por escrito no seu pedido de inscrição 
para o efeito exclusivo de concessão das suple-
mentações referidas nas letras "c" a "e" do item I 
do artigo 8º.

§ 2º
A jóia nunca será inferior ao resultado da multi-
plicação do valor da contribuição mensal, pre-
vista no item I para o mês da entrada do reque-
rimento de inscrição, pelo dobro do número de 
meses durante os quais o interessado, apesar 

IV) contribuição mensal das Patrocinadoras, 
mediante o recolhimento de percentuais 
de suas folhas de remuneração, relativa-
mente aos Participantes enquadrados nos 
grupos G0, G1 e G2; 

V) jóias dos Participantes-Ativos, determina-
das atuarialmente em face da idade, remu-
neração, tempo de contribuição prestado 
a Patrocinadora, tempo de vinculação à 
Previdência Social e tempo de afasta-
mento voluntário da BANDEPREV;

VI) dotações iniciais das Patrocinadoras, a 
serem fixadas atuarialmente;

VII) receitas de aplicações do patrimônio;

VIII) doações, subvenções, legados e rendas 
extraordinárias, não previstas nos itens 
precedentes;

IX) do ta ção  da  PATROC INADORA-
INSTITUIDORA, já integralizada em valor 
correspondente à totalidade das reservas 
necessárias à garantia de concessão dos 
benefícios de suplementação dos Partici-
pantes vinculados aos Grupos G0 e G1, 
excetuadas as contribuições referentes aos 
Participantes-Ativos e Participantes-
Assistidos desses Grupos, conforme esta-
belecido pelo Atuário responsável, com 
base nos compromissos assumidos com os 
Participantes já em gozo de benefício e 
aqueles que, por força das disposições do 
Estatuto e do Regulamento Básico, pode-
rão requerê-lo a qualquer tempo, desde 
que preenchidas as condições de elegibili-
dade previstas. Fato este que não exime a 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA de inte-
gralizações futuras de acordo com a legis-
lação vigente;

X) contribuição mensal dos Participantes 
autopatrocinados, incluindo os vinculados 
aos Grupos Redutor G1 e Redutor G2, que 
mantém sua inscrição neste Plano Básico, 
conforme previsto no artigo 8º.

§ 1º
O valor da jóia referida no item V deste artigo 
poderá ser reduzido, mediante a fixação de 
período de carência especial, que o interessa-
do indicará por escrito no seu pedido de ins-
crição para o efeito exclusivo de concessão das 
suplementações referidas nas letras "c" a "e" do 
item I do artigo 12.

§ 2º
A jóia nunca será inferior ao resultado da mul-
tiplicação do valor da contribuição mensal, 
prevista no item I para o mês da entrada do 
requerimento de inscrição, pelo dobro do nú-
mero de meses durante os quais o interessa-
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de empregado de Patrocinadora, se tenha con-
servado voluntariamente desligado do regime 
da BANDEPREV.

§ 3º
Em qualquer caso, a jóia será paga em forma de 
contribuição mensal adicional determinada atu-
arialmente e aprovada em ato regulamentar.

§ 4º
As despesas administrativas do atendimento 
das prestações referidas no artigo 8º, com exce-
ção do crédito mútuo e das despesas relativas à 
administração dos investimentos, serão supor-
tadas por recursos do Fundo do Programa 
Administrativo e custeadas por contribuições 
de Patrocinadora específicas definidas pela ava-
liação atuarial, as quais não poderão ultrapas-
sar o limite previsto na legislação vigente.

Art. 42
As contribuições referidas no item I do artigo 
41, serão descontadas "ex-officio" nas folhas de 
pagamento das Patrocinadoras e recolhidas 
juntamente com as contribuições referidas nos 
itens IV e V do mesmo artigo aos cofres da 
BANDEPREV, até o 5º dia útil do mês seguinte 
àquele a que corresponderem.

Parágrafo Único
O recolhimento das contribuições far-se-á com 
as demais consignações destinadas à 
BANDEPREV, acompanhado da correspondente 
discriminação.

Art. 43
Em caso de inobservância, por parte das Patro-
cinadoras, do prazo estabelecido no artigo 42, 
pagarão elas à BANDEPREV os juros de 1/30 
(um trinta avos) por cento por dia de atraso nos 
recolhimentos devidos, acrescidos da taxa de 
manutenção prevista em ato normativo da 
BANDEPREV, sendo que tais valores serão desti-
nados para o patrimônio do Plano.

Art. 44
As contribuições referidas nos itens I e II do arti-
go 41 serão diretamente recolhidas à 
BANDEPREV pelo Participante-Assistido, no ato 
do pagamento da suplementação que lhe esti-
ver sendo paga nos termos do artigo 8º.

Art. 45
No caso de não serem descontadas do salário 
do Participante-Ativo a contribuição ou outras 
importâncias consignadas a favor da 
BANDEPREV, ficará o interessado obrigado a 
recolhê-las diretamente à BANDEPREV no prazo 
estabelecido no artigo 42.

Parágrafo Único
O Participante Ativo que deixar de efetuar 3 

do, apesar de empregado de Patrocinadora, 
se tenha conservado voluntariamente desliga-
do do regime da BANDEPREV.

§ 3º
Em qualquer caso, a jóia será paga em forma 
de contribuição mensal adicional determina-
da atuarialmente e aprovada em ato regula-
mentar.

§ 4º
As despesas administrativas do atendimento 
das prestações referidas no artigo 12, com 
exceção do crédito mútuo e das despesas rela-
tivas à administração dos investimentos, serão 
suportadas por recursos do Fundo do Progra-
ma Administrativo e custeadas por contribui-
ções de Patrocinadora específicas definidas 
pela avaliação atuarial, as quais não poderão 
ultrapassar o limite previsto na legislação vi-
gente.

Art. 46
As contribuições referidas no item I do artigo 
45, serão descontadas "ex-officio" nas folhas 
de pagamento das Patrocinadoras e recolhi-
das juntamente com as contribuições referi-
das nos itens IV e V do mesmo artigo aos co-
fres da BANDEPREV, até o 5º dia útil do mês 
seguinte àquele a que corresponderem.

Parágrafo Único
O recolhimento das contribuições far-se-á 
com as demais consignações destinadas à 
BANDEPREV, acompanhado da correspon-
dente discriminação.

Art. 47
Em caso de inobservância, por parte das Pa-
trocinadoras, do prazo estabelecido no artigo 
46, pagarão elas à BANDEPREV os juros de 
1/30 (um trinta avos) por cento por dia de atra-
so nos recolhimentos devidos, acrescidos da 
taxa de manutenção prevista em ato normati-
vo da BANDEPREV, sendo que tais valores se-
rão destinados para o patrimônio do Plano.

Art. 48
As contribuições referidas nos itens II e III do 
artigo 45 serão diretamente recolhidas à 
BANDEPREV pelo Participante-Assistido, no 
ato do pagamento da suplementação que lhe 
estiver sendo paga nos termos do artigo 12.

Art. 49
No caso de não serem descontadas do salário 
do Participante-Ativo a contribuição ou outras 
importâncias consignadas a favor da 
BANDEPREV, ficará o interessado obrigado a 
recolhê-las diretamente à BANDEPREV no pra-
zo estabelecido no artigo 46.

Parágrafo Único
O Participante Ativo que deixar de efetuar 3 
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(três) contribuições sucessivas terá sua inscrição 
cancelada, após 30 (trinta) dias da notificação 
para pagamento do valor total devido com os 
respectivos acréscimos, observado o disposto 
no artigo 42, § 4º deste Regulamento.

Capítulo XIII

Das Disposições Gerais

Art. 50
Mediante o recolhimento, aos cofres da 
BANDEPREV, de fundos especiais, determina-
dos atuarialmente para cada caso, os empre-
gados de qualquer das Patrocinadoras, que se 
encontrem em gozo de auxílio-doença ou de 
aposentadoria por invalidez concedidos pela 
Previdência Oficial, poderão ser inscritos na 
BANDEPREV de acordo com as condições des-
te Regulamento.

Parágrafo Único
Para efeito de cálculo do salário-real-de-
benefício referido no § 1º do artigo 13, o salá-
rio-de-participação do admitido na forma des-
te artigo, referente a qualquer mês em que 
tenha gozado o auxílio-doença anteriormente 
à data de sua inscrição, será igual ao salário-
de-participação que lhe corresponderia se re-
tornasse à atividade no referido mês.

Art. 51
Os benefícios assegurados por força deste Re-
gulamento com exceção daqueles dimensio-
nados em quotas previstos no Capítulo XI, 
serão reajustados nas épocas em que for majo-
rado o salário mínimo, de acordo com a varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor - INPC. 

Art. 52
Para os efeitos deste Regulamento, no caso do 
Participante mencionado no § 5º do artigo 7º 
deste Regulamento, o período de manuten-
ção da inscrição será computado como tempo 
de vinculação funcional à Patrocinadora.

Art. 53
O Participante em gozo de benefício pela Pre-
vidência Oficial que não satisfaça as condições 
exigidas por este Regulamento para a conces-
são das suplementações correspondentes, só 
fará jus ao pagamento do benefício supletivo 
quando vier a atender a essas condições e 
após o seu afastamento da atividade na Patro-
cinadora, bem como mediante requerimento 
formal de seu benefício junto a BANDEPREV.

Art. 54
Ao Participante referido no artigo 53 que se 
encontra nas situações previstas no § 2º. do 
artigo 14 e no Parágrafo Único do artigo 27, 
serão concedidas as suplementações de apo-
sentadoria por invalidez ou de auxílio-doença 
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(três) contribuições sucessivas terá sua inscrição 
cancelada, após 30 (trinta) dias da notificação 
para pagamento do valor total devido com os 
respectivos acréscimos, observado o disposto 
no artigo 38, § 4º deste Regulamento.

Capítulo XIII

Das Disposições Gerais

Art. 46
Mediante o recolhimento, aos cofres da 
BANDEPREV, de fundos especiais, determina-
dos atuarialmente para cada caso, os emprega-
dos de qualquer das Patrocinadoras, que se en-
contrem em gozo de auxílio-doença ou de apo-
sentadoria por invalidez concedidos pela Previ-
dência Oficial, poderão ser inscritos na 
BANDEPREV de acordo com as condições deste 
Regulamento.

Parágrafo Único
Para efeito de cálculo do salário-real-de-
benefício referido no § 1º do artigo 9º, o salá-
rio-de-participação do admitido na forma deste 
artigo, referente a qualquer mês em que tenha 
gozado o auxílio-doença anteriormente à data 
de sua inscrição, será igual ao salário-de-
participação que lhe corresponderia se retor-
nasse à atividade no referido mês.

Art. 47
Os benefícios assegurados por força deste Regu-
lamento com exceção daqueles dimensionados 
em quotas previstos no Capítulo XI, serão rea-
justados nas épocas em que for majorado o salá-
rio mínimo, de acordo com a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 

Art. 48
Para os efeitos deste Regulamento, no caso do 
Participante mencionado no § 1º do artigo 10 
do Estatuto, o período de manutenção da ins-
crição será computado como tempo de vincula-
ção funcional à Patrocinadora.

Art. 49
O Participante em gozo de benefício pela Previ-
dência Oficial que não satisfaça as condições 
exigidas por este Regulamento para a conces-
são das suplementações correspondentes, só 
fará jus ao pagamento do benefício supletivo 
quando vier a atender a essas condições e após 
o seu afastamento da atividade na Patrocinado-
ra, bem como mediante requerimento formal 
de seu benefício junto a BANDEPREV.

Art. 50
Ao Participante referido no artigo 49 que se en-
contra nas situações previstas no § 2º. do artigo 
10 e no Parágrafo Único do artigo 23, serão 
concedidas as suplementações de aposentado-
ria por invalidez ou de auxílio-doença indepen-
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independentemente da concessão dos benefí-
cios correspondentes da Previdência Oficial, 
desde que satisfeitas as demais condições esta-
belecidas pelos artigos supracitados e que as 
requeiram formalmente junto a BANDEPREV.

Parágrafo Único
A suplementação não será reduzida nos casos 
em que a aposentadoria tenha resultado de 
conversão do auxílio-doença ou da aposenta-
doria por invalidez.

Art. 55
Para efeito do disposto nos artigos 17, 19, 20, 
21 e 23, não será considerado como interrup-
ção de vínculo funcional o afastamento do 
empregado do quadro de pessoal da Patroci-
nadora por um período de tempo inferior a 60 
(sessenta) dias.

Art. 56
Para os efeitos de concessão de prestações pre-
vistas neste Regulamento, a referência a quais-
quer aposentadorias ou auxílio-doença conce-
didas pela Previdência Oficial, será entendida 
como se fossem esses benefícios calculados 
sem levar em conta eventuais remunerações 
do Participante originárias de fontes pagado-
ras não incluídas entre as Patrocinadoras.

Art. 57
Para o Participante que, na data de sua inscri-
ção, esteja temporariamente afastado dos 
quadros funcionais da Patrocinadora, sem 
ônus para esta última, o salário-de-
participação será igual ao que lhe correspon-
deria no mês de inscrição de acordo com o § 
3º do artigo 13, se reassumisse nesse mês suas 
funções na PATROCINADORA-INSTITUIDORA.

Art. 58
Os benefícios de prestação continuada, resga-
te ou pagamento único previstos neste Plano 
serão pagos até o dia 20 (vinte) do mês subse-
qüente ao de competência, estando a primei-
ra prestação condicionada ao requerimento 
pelo interessado.

Parágrafo Único
Ocorrendo mora no pagamento do benefício, 
este será acrescido de multa de 2% (dois por 
cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 59
A transferência de Empregados que detenha 
condição de Participante Ativo da 
BANDEPREV de uma Patrocinadora para outra 
Patrocinadora do Plano a que se refere este 
Regulamento não será considerada como res-
cisão do vínculo funcional, havendo nesse ca-
so, somente a transferência de titularidade 
das respectivas provisões acumuladas e cor-
respondente patrimônio de uma Patrocinado-
ra para outra, neste Plano.

dentemente da concessão dos benefícios cor-
respondentes da Previdência Oficial, desde que 
satisfeitas as demais condições estabelecidas 
pelos artigos supracitados e que as requeiram 
formalmente junto a BANDEPREV.

Parágrafo Único
A suplementação não será reduzida nos casos 
em que a aposentadoria tenha resultado de 
conversão do auxílio-doença ou da aposenta-
doria por invalidez.

Art. 51
Para efeito do disposto nos artigos 13, 15, 16, 
17 e 19, não será considerado como interrup-
ção de vínculo funcional o afastamento do em-
pregado do quadro de pessoal da Patrocinado-
ra por um período de tempo inferior a 60 (ses-
senta) dias.

Art. 52
Para os efeitos de concessão de prestações pre-
vistas neste Regulamento, a referência a quais-
quer aposentadorias ou auxílio-doença conce-
didas pela Previdência Oficial, será entendida 
como se fossem esses benefícios calculados 
sem levar em conta eventuais remunerações do 
Participante originárias de fontes pagadoras 
não incluídas entre as Patrocinadoras.

Art. 53
Para o Participante que, na data de sua inscri-
ção, esteja temporariamente afastado dos qua-
dros funcionais da Patrocinadora, sem ônus 
para esta última, o salário-de-participação será 
igual ao que lhe corresponderia no mês de ins-
crição de acordo com o § 3º do artigo 9º, se re-
assumisse nesse mês suas funções na 
PATROCINADORA-INSTITUIDORA.

Art. 54
Os benefícios de prestação continuada, resgate 
ou pagamento único previstos neste Plano se-
rão pagos até o dia 20 (vinte) do mês subse-
qüente ao de competência, estando a primeira 
prestação condicionada ao requerimento pelo 
interessado.

Parágrafo Único
Ocorrendo mora no pagamento do benefício, 
este será acrescido de multa de 2% (dois por 
cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 55
A transferência de Empregados que detenha 
condição de Participante Ativo da BANDEPREV 
de uma Patrocinadora para outra Patrocinado-
ra do Plano a que se refere este Regulamento 
não será considerada como rescisão do vínculo 
funcional, havendo nesse caso, somente a 
transferência de titularidade das respectivas 
provisões acumuladas e correspondente patri-
mônio de uma Patrocinadora para outra, neste 
Plano.
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Art. 60
Verificado erro no pagamento de benefício, a 
BANDEPREV fará revisão e correção do valor 
respectivo, pagando ou reavendo o que lhe 
couber, podendo, no último caso, reter presta-
ções subseqüentes, quando houver, até a com-
pleta compensação dos valores devidos, inclu-
indo a atualização desses valores, não podendo 
a prestação mensal, em seu valor já retificado, 
ser reduzida em mais de 30% (trinta por cento).

Capítulo XIV

Das Disposições Transitórias

Art. 61
As restrições previstas neste Regulamento, 
quanto a valor, limites etários, prazos de carên-
cia ou quaisquer outras condições ou caracte-
rísticas do plano de benefícios, que possam pre-
judicar os Participantes inscritos em data anteri-
or à vigência da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 
1977, serão aplicados de acordo com os critéri-
os de exceção, exclusão ou de proporcionalida-
de fixados na legislação pertinente, ressalvado o 
disposto no artigo 26 deste Regulamento.

Art. 62
Qualquer inclusão de carências, bem como 
ampliação de prazos, que não decorram de 
imposição da Lei, somente serão exigidas dos 
Participantes que se inscreverem na 
BANDEPREV após a data da aprovação da 
nova regra pelo Ministério competente.

Art. 63
As suplementações que se encontrem em ma-
nutenção, no dia 09/08/2005, data de apro-
vação da adaptação do Regulamento pela 
autoridade governamental competente, e que 
tenham sido calculadas com base na regra 
prevista no artigo 66 do Regulamento vigente 
até 04/11/2002, especificamente no que se 
refere a adoção de valor hipotético dos benefí-
cios concedidos pela Previdência Oficial, serão 
recalculadas de acordo com a nova regra, ou 
seja, considerando o valor real do benefício 
recebido da Previdência Oficial na data do cál-
culo original da suplementação de acordo 
com o Parágrafo Único deste artigo. O valor 
recalculado da suplementação será devido a 
partir de setembro de 2005, primeiro mês de 
competência subseqüente à vigência do refe-
rido Regulamento aprovado em 09/08/2005, 
não sendo devida, em qualquer hipótese, qual-
quer importância ou complementação das 
suplementações já vencidas. 

Parágrafo Único
O valor recalculado corresponderá ao valor da 
suplementação recalculada na data do cálculo 
original, considerando-se para tanto o valor 
real do benefício da Previdência Oficial perce-
bido naquela data pelo Participante. O valor 

Art. 56
Verificado erro no pagamento de benefício, a 
BANDEPREV fará revisão e correção do valor 
respectivo, pagando ou reavendo o que lhe cou-
ber, podendo, no último caso, reter prestações 
subseqüentes, quando houver, até a completa 
compensação dos valores devidos, incluindo a 
atualização desses valores, não podendo a pres-
tação mensal, em seu valor já retificado, ser re-
duzida em mais de 30% (trinta por cento).

Capítulo XIV

Das Disposições Transitórias

Art. 57
As restrições previstas neste Regulamento, 
quanto a valor, limites etários, prazos de carên-
cia ou quaisquer outras condições ou caracte-
rísticas do plano de benefícios, que possam pre-
judicar os Participantes inscritos em data anteri-
or à vigência da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 
1977, serão aplicados de acordo com os critéri-
os de exceção, exclusão ou de proporcionalida-
de fixados na legislação pertinente, ressalvado o 
disposto no artigo 22 deste Regulamento.

Art. 58
Qualquer inclusão de carências, bem como am-
pliação de prazos, que não decorram de impo-
sição da Lei, somente serão exigidas dos Partici-
pantes que se inscreverem na BANDEPREV após 
a data da aprovação da nova regra pelo Minis-
tério competente.

Art. 59
As suplementações que se encontrem em ma-
nutenção, na data de aprovação desta Reforma 
de Regulamento pela autoridade governamen-
tal competente, e que tenham sido calculadas 
com base na regra prevista no artigo 66 do Re-
gulamento vigente até 04/11/2002, especifica-
mente no que se refere a adoção de valor hipo-
tético dos benefícios concedidos pela Previdên-
cia Oficial, serão recalculadas de acordo com a 
nova regra, ou seja, considerando o valor real 
do benefício recebido da Previdência Oficial na 
data do cálculo original da suplementação de 
acordo com o Parágrafo Único deste artigo. O 
valor recalculado da suplementação será devido 
a partir do primeiro mês de competência subse-
qüente à vigência desta Reforma do Regula-
mento, conforme artigo 60 subseqüente, não 
sendo devida, em qualquer hipótese, qualquer 
importância ou complementação das suple-
mentações já vencidas. 

Parágrafo Único
O valor recalculado corresponderá ao valor da 
suplementação recalculada na data do cálculo 
original, considerando-se para tanto o valor real 
do benefício da Previdência Oficial percebido 
naquela data pelo Participante. O valor assim 

Alteração numérica.

Alteração de referências.

Alteração numérica.

Alteração numérica e adapta-
ção em razão da exclusão da 
definição de "Reforma do Regu-
lamento" que constava do arti-
go 60 da redação atual, o qual 
foi excluído.

Adaptação em razão da exclu-
são da definição de "Reforma 
do Regulamento" que constava 
do artigo 60 da redação atual, 
o qual foi excluído.
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recalculado será corrigido pelos índices de rea-
juste dos benefícios efetivamente aplicados à 
suplementação do Participante entre a data da 
concessão e o primeiro mês de competência 
subseqüente à vigência desta Reforma do Regu-
lamento.

Art. 60
Esta Reforma do Regulamento BANDEPREV, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 
02/05/2005, entrará em vigor após a aprovação 
da autoridade governamental competente.

assim recalculado será corrigido pelos índices 
de reajuste dos benefícios efetivamente apli-
cados à suplementação do Participante entre 
a data da concessão e o primeiro mês de com-
petência subseqüente à vigência do referido 
Regulamento aprovado em 09/08/2005.

Exclusão de artigo e realocação 
de matéria para artigo 63 e pa-
rágrafo único da redação pro-
posta.
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