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COMITÊ DE ASSESSORAMENTO DE INVESTIMENTOS
REGIMENTO INTERNO
1) OBJETIVO
Art. 1° - O Comitê de Assessoramento de Investimentos da Faceb - Fundação de
Previdência dos Empregados da CEB tem por objetivo assessorar, em caráter consultivo, a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas à gestão dos ativos da Fundação, observadas a segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência
no processo de gestão dos investimentos, a serem realizados de acordo com a legislação vigente e com a Política de Investimentos.

2) COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Art. 2º - O Comitê é composto pelos seguintes membros:
a) Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ;
b) Gestor da Gerência de Investimentos;
c) Consultor de Controle e Risco de Investimentos;
d) Analista de Investimentos;
e) Representante dos participantes ativos da Faceb;
f) Representante dos participantes assistidos da Faceb.
§1º A Coordenação dos trabalhos será exercida pelo AETQ, responsável pelos investimentos, cabendo a ele o direito a voto em situações que requeiram o desempate.
§2º Haverá revezamento semestral do(a) analista de investimentos.
§3º Em função dos assuntos a serem tradados, é permitida a presença de outros
participantes nas reuniões, mediante convite do coordenador ou por solicitação
acatada por este.
§4º A representação dos participantes ativos e assistidos tem por objetivo, ainda,
dar transparência ao processo de gestão dos investimentos no âmbito da Fundação.
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Art. 3º - Os representantes dos participantes ativos e assistidos da Faceb terão mandato de 2 (dois) anos, após nomeação pelo Conselho Deliberativo, sendo permitida
uma recondução.
§ 1° Os membros do Comitê perderão o mandato:
a) Por renúncia;
b) Por decisão do Conselho Deliberativo;
c) Em caso de faltas sem justificativa a três reuniões do colegiado, consecutivas ou intercaladas, no intervalo de 12 (doze) meses;
d) Conduta inadequada, incompatível com os requisitos de ética e profissionalismo requeridos para o desempenho do mandato;
e) Por denúncia, devidamente comprovada, da prática de atos lesivos aos
interesses dos participantes;
f) Por falta de comprovação de certificação com ênfase em investimentos,
emitida por entidade certificadora reconhecida pelo órgão regulador, após
o prazo estipulado na legislação vigente.
§ 2° São requisitos mínimos para investidura e manutenção à condição de membro
do Comitê:
a) Possuir nível superior de escolaridade;
b) Comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira e/ou
mercado de capitais e de investimento;
c) Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
d) Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da
Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar, ou como servidor
público;
e) Não ter qualquer penalidade na ficha funcional nos últimos 5 (cinco) anos;
f) Ser maior de 21 (vinte e um) anos;
g) Não pertencer aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, titular ou suplente, no
mesmo período.
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§3° Os participantes interessados nas representações constantes no caput deverão
efetuar inscrição na Faceb, cabendo à Diretoria Executiva encaminhar para seleção
e nomeação pelo Conselho Deliberativo;
§4º O processo de seleção será conduzido pelo coordenador do Comitê.
§5º Nas situações em que não houver inscrições por parte de uma categoria de
representantes dos participantes, seja ativo ou assistido, a vaga será automaticamente destinada à representação que registrar mais de uma inscrição, desde que
preenchidas as condições de elegibilidade.

3) FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES
Art. 4º O Comitê tem por finalidade analisar e acompanhar estratégias e operações
de investimentos, bem como orientar a execução da Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo.
Art. 5º - Compete ao Comitê:
a) Acompanhar e debater a performance alcançada pelos investimentos, de
acordo com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos;
b) Acompanhar e analisar o cenário macroeconômico, as expectativas do
mercado e demais indicadores que podem impactar os investimentos da Faceb;
c) Estudar as propostas de oportunidades de participação em novos negócios,
em consonância aos normativos internos e Políticas de Investimentos;
d) Analisar as propostas de taxas e de limites para operações com participante;
e) Acompanhar o desempenho financeiro dos Planos de Benefícios, bem como
do Programa de Gestão Administrativa visando a sua sustentabilidade;
f) Analisar os critérios de seleção para escolha de gestores de recursos terceirizados e de corretoras de valores, emitindo pronunciamento a respeito da
sua aderência às melhores práticas de seleção.
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4) FUNCIONAMENTO
Art. 6º - O Comitê terá reuniões ordinárias bimestrais, e extraordinárias sempre que
necessário, as quais serão convocadas pelo coordenador.
Art. 7° - As reuniões do Comitê deverão contar com a presença da maioria simples
dos membros do Colegiado, sendo obrigatória a participação do AETQ.
§1º A pauta das reuniões ordinárias é definida pelo coordenador e deve ser encaminhada aos membros do Comitê, juntamente com o material pertinente às matérias, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
§2º O calendário anual de reuniões ordinárias do Comitê, para o ano civil subsequente, será aprovado pelo próprio Comitê até a última reunião do ano anterior.
§3º A convocação das reuniões extraordinárias dar-se-á com, no mínimo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência, juntamente com o material pertinente às matérias
a serem analisadas.
§4º Excepcionalmente, será convocada reunião extraordinária em prazo inferior ao
estabelecido no parágrafo anterior, mediante apresentação do material no ato da
reunião, desde que justificadamente registrada a ocorrência em ata correspondente, em razão da matéria objeto da reunião.
§5º Sujeito à aprovação da maioria dos membros presentes, fica facultada a participação de membros por telefone, videoconferência ou outro meio que possa assegurar sua participação efetiva e a autenticidade do seu voto.
§6º Na situação descrita no parágrafo anterior, o membro deverá:
a) Enviar por escrito o voto referente à matéria analisada na reunião, sendo
considerado válido para todos os efeitos legais;
b) Comprometer-se que terceiros não assistam à reunião sem prévia autorização do coordenador.
Art. 8º - A pauta das reuniões ordinárias conterá, no mínimo:
I - Estudo de cenários econômicos no período e prospectivo;
II - Demonstração dos resultados dos investimentos
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5) DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES
Art. 9º - São deveres dos membros e daqueles que participarem das reuniões do
Comitê:
I - Observar os princípios e regras estabelecidas na legislação em vigor e nos
normativos internos da Faceb, especialmente no presente Regimento;
II - Observar os princípios e regras estabelecidas no Código de Conduta e
Ética da Faceb, exercendo o cargo com dignidade, decoro, zelo, eficácia e
consciência dos princípios ético e morais;
III - Defender a atuação independente do Comitê;
IV - Guardar sigilo sobre qualquer informação obtida em razão de suas atividades, além de zelar para que a violação dessa regra não ocorra por intermédio de terceiros;
V - Inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir juízo de valor sobre
quaisquer matérias;
VI - Tratar com urbanidade os demais membros, diretores, conselheiros, autoridades em geral, participantes e empregados da Faceb, mesmo não prescindido de igual tratamento;
VII - Zelar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência no trato dos assuntos;
VIII - Manifestar-se com total isenção nas questões que expressem interesses
das Patrocinadoras, participantes e assistidos;
IX - Manter-se atualizado e tecnicamente qualificado para o exercício de suas
funções;
X - Manter-se certificado por entidade reconhecida pelo órgão regulador; e
XI - Comunicar ao coordenador, por escrito, a existência de qualquer irregularidade de que tenha tomado conhecimento, que possa representar riscos
de qualquer natureza para a Entidade.
Parágrafo único: O membro do Comitê não é responsável pelos atos ilícitos de seus
pares, salvo se com eles for conivente ou se concorrer para a prática do ato.
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Art. 10 - É vedado aos membros do Comitê:
I - Aconselhar medidas contra disposição literal de lei ou regulamento;
II - Alterar ou deturpar o teor de manifestação, falas, documentos, citação de
lei, regimentos ou de informação privilegiada, de modo a induzir os demais
membros em erro;
III - Favorecer, direta ou indiretamente, a si ou terceiros, em decorrência do
exercício de suas atividades perante o Comitê;
IV - Frustrar a manifestação de opiniões divergentes ou impedir o livre debate;
V - Deixar de praticar ou retardar, injustificadamente, ato de ofício;
VI - Fazer alusões injuriosas ou formular denúncia infundada que caracterize
acusação leviana aos dirigentes da Entidade e das Patrocinadoras, aos empregados da Faceb e aos participantes dos Planos de Benefícios;
VII - Desempenhar, no local e durante a reunião, tarefas alheias ao objetivo
da convocação;
VIII - Omitir opinião sobre os assuntos colocados em pauta nas reuniões;
IX - Abster-se de opinar sobre os assuntos colocados em pauta nas reuniões,
exceto nos casos em que houver fundamentada justificativa;
X - Atuar sem a certificação prevista na legislação.

6) DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 11 - As matérias analisadas e as manifestações do Comitê, bem como o material
que as subsidiaram, serão registradas em atas elaboradas pela Gerência de Investimentos, que depois de assinadas ficarão arquivadas, em meio físico e eletrônico.
Art. 12 – Todos os membros do Comitê serão remunerados com o valor de 50% da
remuneração do Conselho Deliberativo.
Art. 13 - Compete à Diretoria Executiva alterar este Regimento, submetendo-o à
aprovação do Conselho Deliberativo.
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Art. 14 - Este Regimento entra em vigor na data de aprovação pelo Conselho Deliberativo.
Art. 15 - Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Deliberativo da Faceb.

Regimento aprovado na 295ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
da Faceb, realizada em 22 de abril de 2019.
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