
CABESP - CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ n' 62.231 .527/0001 -84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GER.4L EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Associados da CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO

PAtJLO - CABESP, em condições de votar. a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. a ser

realizada no día 30 de Junho de 201 8, no Exporte Clube Banespa, localizado à Avenida Santo Amara, 5565 -

Salão Social - Brooklin - São Paulo-SP, às 9h, em primeira convocação e às 9h30, em segunda convocação,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do día:

1 . Apresentação e aprovação de proposta de Alteração Esfaturária;

2. Apresentação de nova relação com a exclusão do inciso 11, $2', Artigo 55, conforme decisão exarada

pela M.M Juíza Dra. Danlela Pazzeto Aleneghine Concepção, da 39' rara Cível do Foro Central da Comarca

da Capital do Estado de São Paulo, processo Ro 1 1 1 7837-3 1.20 15.26.0 r00, para ciência.

A participação na AGE é exclusiva dos Associados e seus representantes, pertencentes ao quadro de

funcion(brios da atava ou aposentados do Banco do Estado de Sõo Paulo S. A, instituição incorporada pelo

Banco Santander IBrasill S.A. demais empresas do Conglomerado Santander e Cabesp, ou seja, somente
será permitida a presença dos Associados devidamente identificados.

Para efeitos legais e estatutários, será admitida a representação de até 10jdezl Associados por Procurador
Especial, devendo preencher os seguintes requisitos:

serAssociado;

estar adimplente perante a Associação;

apresentar procuração cam 48(quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia.
sendo necessário abono bancário das assinaturas ou reconhecimento de firma em cartório

Na forma estabelecida no artigo 32, incisa 1, alínea "b" do Estatuto Social da Associação, para a votação do
item l será adotado o voto secreto e eletrõníco.

Para efeito de cálculo de ''quórum" mínimo de instalação da AGE. declara-se que o número de Associados

existentes até esta data, é de 20.261 . Serão necetsáríos os votos favoráveis dcl maioria dos Associados que
estiverem adímplentes junto à Associação.

O prazo para impugnação ao presente Edital é de até 05 jcincol dias após sua publicação

A Assembleia Geral Extraordinária será realizada em local fora da sede da Associação por insuficiência de
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espaço físico, razão pela qual não será permitida a entrada de acompanhantes no local da votação, sendo
restrito somente aos Associados.

PLEBISCITO - Não sendo atingido o quórum qualificado na AGE, os Associados ficam desde logo convocados

a deliberarem sobre as alterações estatutárias, nos termos do $1' do artigo 38 do Estatuto Social, em

plebiscito a ser realizado no período de 30 de junho a IQ de julho de 2018. A votação ocorrerá

eletronicamente, podendo os Associados votarem acessando o sítio eletrõnico (portal) www:sabege:Ê91n:b!,
ou otelefone 0800 772 2020.

Em conformidade com artigo 38, $ 2' do Estatuto Social, aprovada a proposta, a mesma deverá ser

referendada pelo Banco Santander IBrasíll S/A. sucessor do Banco do Estado de São Paulo S/A.

sõo Paulo, 30 de m(IÍo de 2(y 8

Mana Lijt:ia Ettore do Valle

Díretord;'Presidente - Cabesp
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RAZÕES DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

As alterações estatutárias, objeto da AGE e do Plebiscito, para os quais os Associados da Cabesp estão

sendo convocados, têm como objetivo a principal a alteração dos valores de contribuição dos Associados e
patrocinadores. Demais alterações facilitam o entendimento do presente estatuto e atualizam as
informações ao contexto anual

Alterações

Em todo o documento foram substituídas as seguintes expressões
Caixa por"Cabesp'
Banco do Estado de São Paulo S.A, ou simplesmente Banco para "Banco Santander (Brasíl)S.A";
Conglomerado Banespa para "Conglomerado Santander

  Réfórmà dé Ei+àfÚtóiTéxtà IAtúàl Reforma de Estatuto texto Proposta : li$
Art. I' A CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONAR OS
DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP
e uma associação, com personalidade jurídica
de direito privado sem finalidade lucrativa. tendo
por sede e foro a cidade de São Paulo, capital
do Estado do mesmo nome.

Art. 1. A CABESP - Caixa Beneficente dos funcionários do
Banco do Estado de São Paulo é uma Associação,
constituída na forma da legislação em vigor. pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. tendo
como sede e foro a Comarca da Capital do Estado de
São Paulo. Instituída pelo Eianco do Estado de São Paulo
S.A., empresa incorporada pelo Banco Santander IBrasil)
S.A, patrocinadora principal. O prazo de duração da
CA BFSP é indptnrminn,-ln

Parágrafo único. A Caixa deverá es+êiiãer a sua
atuação a todas as 'loccílídades do território

nacional, onde o Conglomerado Banespa possuir
dependências, podendo celebrar. inclusive.
mediante contrato, convênios de reciprocidade
com empresas de assistência à saúde de bancos
estaduais e federais conforme regulamento

roorio.

Parágrafo único - A CABESP deverá estender a sua
atuação em todo território nacional, podendo celebrar
contrato, convêníos de reciprocidade com empresas de
clssistência a saúde conforme regulamento próprio.

Dos Associados

Art. 5' O quadro social da Caixa é composto
pelos funcionários do Banco do Estado de São
Paulo, S.A e demais empresas do Conglomerado
Banespa e da própria CABESP, inscritos no prazo
de 30 jtrintal dias, contados da data de sua
admissão no Quadro de Pessoal das respectivas
empresas.

Dos Associados

Art. 4. O quadro social da Cabesp é composto por:
1. Funcionários do Banco Santander (Brasil) S.A e suas

empresas do Conglomerado, originários do Banco do
Estado de São Pauta, S.A. e demais empresas do
Conglomerado Banespa, admitidos até 20/1 1 /2000;

ll.Funcionários da Cabesp admitidos até 1 5/09/201 7.

Ait. 18 A contribuí:ão de custeio de\áda pelos cssociados
será de 2.5% Idois e mdo) sobre o total de sua
remuneração mensal, compreendendo os seguintes
proventos:

Ait. 1 7.[)a conMbuÇão de custeb devia pek)s associados:

1 - Fica estabelecida contribui;ão rrínima de 25% Idos e meio pcr
centos e o m(Mrno de 6% jseis por cento), sobre o total da
remuneração mensal do associado

11- Alterações denso desse intetvak) ocorruão da seguinte forma:
al RecjLste de 2,5% Idos e meio por centos pcra 4% jqua#o pcr
cento), após a aprovação deste Estatuto. a para do mês de
setembro de 2)18:

b) RecjLste de 4% jquaho por cento) pcra 5% jcinco por cento).
n'edatarvente após completados 12 Idoze) meses subsequentes
:io prlnei'o re(custe;

:l Requste de 5% jcinco por cento)'para 6% Íseis por cento),
rvaeciatamente após compbtados 24 junte e quahol rrieses
;ubsequentes do pHrTaeiro reajuste.
1 - Após os períodos estabebddos no hcbo 11, poderão ocorrer
/aHações dentro do htervak) de6nido no incisa 1, mediarlte
Jeübelação da DfetoHa EXecuHva da CABESP, baseada em
?studos técrícos, atuaiab, financeiros, desde que em pertxio
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Inclusões

RefórMà dé IEstatuto Texto: Atrai Reforma dq Eitàti)tól?éxté Ptbpàito

Art. 9' São casos de perda temporária do direito à
assistência propiciada pela Caixa:
111 - o afastamento do associado dos serviços do
Banco, de quaisquer empresas do Conglomerado
Banespa ou da própria CABESP, com prejuízo de
sua remuneração, ressalvadas as hipóteses
previstas nos artigos 22 e 23 deste Estatuto;

Art. 8' São casos de perda temporóría do direito à
assistência propiciada pela CABESP:
111 - o afastamento do associado dos serviços do
Banco, de quaisquer empresas do Conglomerado
Santander ou da própria CABESP, excito por licença
saúde, com prejuízo de suco remuneração, ressalvadas
as hipóteses previstas nos artigos 21 e 22 deste
Estatuto;

Art. 10 São casos de exclusão do associado do Art. 9. São casos de exclusão do associado do Quadro

SeçãoH
Da Assembleia Geral

Ait. 34. As pessoas presentes à AssemUeia Geral deverão
provaria quaHdade de açodado.
$ 4' O conliole de receU'nento, bem como o
cadashamento dc6 pocurações serão reaizados por urlla
Combsõo de assesscramento corvposta por
representantes dos seguintes órgãos: DIREP, CABBP,
AFABESP, AFUBESP e COREP.

Seçãoll
Da Assembleh Gemi

Ait. 33 As pesoas presentes à Asserrbleia(;ercl deverão provar ua
quaRdade de assocbdo.
Panágialó 4' O contrde de receUmento, bem como o
cadayramento das procurações serão reaízados pcr uma
Comissão de assessoramento composta por representantes dos
seguintes órgãos: CABSP, AFABESP, AFUBESP e ABESPREV.

Seçãon
Da Assembleb Gemi

Ait. 36.(]uanclo a Assembleia lver poroqeto a ele©ão de
diretora, os I'abdhos serão reaizadc8 por Comissão
Eleitora, convocada, peb Oretor Preàdente. 90 dcs antes
do térrHno do rTlandato da DüetoHa em exercbio.
$ 1o A Comissão Eleitoral será corTposta por representantes
dos sega.antes órgãos: DIREP, COREI, AFU3ESP. AFABBP,
AGEA-Bl$P e CABESP.

Seçãoll
Da Assembleh Gemi

Ait. 35. Quando a AsserTlbbía Werporokâeto a elek;ão Ge ciretores,
os trabalhos serão reakados por Comissão eleitoral, convocada.
pdo[)etor Presidente, 90 das antes do ténrYlino do rnlndato da
[)ire+oHa em exercbio.
Panágaló lo A Comissão Ebitoral será composta por representantes
dos següntes órgãos: CABSP, AFABESP, AFUBHIP e ABESPREV.

SEÇAOlll
Da DtebM

Alt, 40. A Cara saá adminbtrada por uma[)retorta
corvaposta de 04 jqu(#o) membros, com os cargos de:
1 - Dretor F\evidente:
11 - Dretor de Operações;
lll - [)rotor Rnarcdro:
M - DretorAdrünblralivo.

SEÇAOlll
Da Dletoih

Ait. 39. A CABESP será administrada porun'n Dret(ia composta de
04 jquafro) rremhos, com os cargos de:

1- 1jetor Pregdente, incicado pekJ patrocinadora póncipal;
11 - preta de Operações, inda:ado pela palrochadora prtlclpal;
111 - Dretor financeiro, evito pebs assochdos;
IV -ll)iretor AdminMaHvo, ebíto pelos assockldos.

Ait. 43. Os dhetores p'evidente e operações serão de Hwe
nomeação do Banco do Estado de São Paul, com
rvlandato por2 Idoisl anos, màs demissK/eb "ad nulum".
$ 1' Os dretores Adminblralvo e Rnancdro serão eleitos
peb Asserrlbleia Geral, para rviandato ce 2 Idois) anos,
podendo ser reebitos unn única vez
$ 3' A data de posse dos Dretores nomeados será de
fnecEato e dos eleitos no l ' cla ÚHI dos anos pares.

Ait, 42 0s dketores preádente e operações serão de íwe
nomeação do Banco Santander IBrasill S.A. com mandato por 3
jlrêsl anos, mas derNss&eb "ad nutum".
Paiúgialb I' Os dretores Admlnbtr(dvo e financeko serão eldtos
pela Assembleia Geral, para mandato de 3 jtrês) anos, podendo ser
reebitos uma única vez
Panágialó 3' A data de posse dos Diretores nomeados será de
imeclato e dos ebítos no I' db úlíl do ano wbsequente ao da
eleição.

CAPITULO Vlll

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 66. Eleição da Díretoria e Conselho Fiscal
Capuz: O mandato dos Diretores e Conselheiros
fiscais, eleitos em 1 997 terminará no último dia útil
de 1999.
$ 1' As eleições previstas para 1 997 serão:
1 - Da Diretoría, na segunda quinzena de junho;
11 - Do Conselho fiscal, no mês de novembro.
$ 2' A posse dos eleitos ocorrerá no primeiro dla
útil, após o término do mandato dos atuais
Díretores e Conselheiros eleitos

CAPITULO Vlll
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 63. O mandato dos Diretores eleitos em 2017
terminará no último día útil do mês de dezembro de 201 9
e o mandato dos Conselheiros fiscais eleitos em 2017.
ficará prorrogado até o último día útil do mês de abril de
2020

Parágrafo I' As eleições para Díretoria e Conselho fiscal
serão realizadas até o mês de novembro.

Parágrafo 2' A partir das eleições de 201 9, os mandados
para Diretoría e Conselho fiscal passam a ser de 3 jtrêsl
anos
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Exclusões

811:3' O prazo de duração da Caixa é indeterminado. ílncluído na redacão do Art l l
Do Pahimânb e das ConMbuições

Art. 20. jmantído Caput, renomeado como art. 19').

$ 2' Para custeio dos Ambulatórios, o Banco do Estado de São Paulo, S.A. e demais empresas doa - u-u wv'--'-v -.'v' n----v--.'-v--'.'', -.' -'u--'..,'.' u-.' c>luuu ue ouu raulo, õ.A. e aemals empresas ao
Conglomerado Banespa contribuirão com o valor eauívalente a 1 5% sobre n total dn nnrcnln dP ni ip trnt.-

Quadro Social da Caixa, sem direito à devolução
das contribuições pagas, compensação ou
índenização de qualquer natureza:

Ê - o atraso, por 3 jtrês) meses consecutivos, no
pagamento de suas contribuições;

Social dci CABESP, sem direito à devolução das
contribuições pagas, compensação ou indenízação
de qualquernatureza:

11 o atraso, superior cl 60 jsessenta) dias, no
pagamento de suas contribuições ou qualquer outra
contraprestação financeira. contado a partir da data
do vencimento em aberto:

Do PaMmõnb e das Conho)ui;ões
Art. 20. A contribu©ão ae custdo a cargo do Banco e das
demab emprescB do Congk)merado Banespa congslirá em
importância rTensal equ&abnte à soma das conMbuições
anecadadas dos associados, acresdda da remunaação
por eb aufeóda em rclzêio de convênk)s que firmar com a
PrevkJência Social.

Do PaMmõnb e da CorMbuições
Alt. 19. A conMbuk:ão de custeio a cargo do Banco Santander
IBrasill S.A. e das demais emprescs do Congbrrlerado &)ntander
e CABBP consbtrá em importância mensal eqt.ivabnte à soma
das conlnbukões arrecacbdas dos assocl:idos, acrescidcl da
remuneração por ele auferida em razão de convénios que fumar
com a Prex4dência modal.
Paréyafo lo. A conMbt.içõo dexHda pek:is patrodnadoras
deverá soher os mesmos recjustes aplcados aos associadcs,
conforme mencionado no Art. 1 7, ou seja. a responsalMdade

pek) custeio do plano é comparflhada igualmente pekls partes
jassociados e erra)rosas pahocínadoras do Na'nl, arfando
cada qual com 50%o dos valores referentes à contribuição.

Parágrafo 2. A conMbu©ão por pcrte das empresas
f)(Hrodnadoras está imitada sorvlente aos assock)dos, sendo
entencidos como os funcionáHos (avos nas cond©ões prevbtas
no Art. 4 deste Btatuto, ou associado que se deslgar do Banco
Santander IBrasíll S.A. do Congbmerado Santander ou da
CABESP, por motivo de aposentadoHa, que optaam f)ela
manutenção do plarn de saúde da CABESP.

Paágrafo 3'. Os benefbíáíos que conhbuem integralmente
com o custdo do seu plano terão contrikxiição mhima de 8ã
jcinco por centos e méodma de 12% Idoze por centos, ou sda.
manterão conMbubõo integral do custek)

SEÇAOIV
Do Conselho Fiscal

Art. 55. A Caixa terá um Conselho fiscal composto
por 05 jcincol membros efetívos e 05 jcíncol
suplentes, sendo que todos deverão ser associados
no mínimo há dois anos.
$ 3' Os membros do Conselho Fiscal poderão ser
reconduzidos ou reeleitos uma única vez

SEÇAOIV
Do Conselho Fiscal

Art. 54. A CABESP terá um Conselho fiscal composto
por 05 jcinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes,
sendo que todos deverão ser associados no mínimo
há dois anos.
Parágrafo 3' Os membros do Conselho Fiscal poderão
ser reconduzidos ou reeleitos uma única vez. O
mandato será de 3 jtrêsl anos e a posse no I' día útil
do mês de maio

Art. 69. Para fins deste Estatuto definem-se: Art. 66. Para fins deste Estatuto definem-se:

VI - ABESPREV - Associação de Defesa dos Direitos
Prevídenciáríos dos Banespíanos.

Vlll Patrocinadoras: as empresas coligadas ou
controladas acíonaríamente pelo Banco Santander
IBrasiljS.A. e ele próprio;
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Por fim, para provação são necessários os votos favoráveis da maioria dos Associados

o parágrafo anterior.

Ait.27. Imantído Caput. renomeado como art. 26').
IV - o Reoresentante.

Do Conselho fiscal
Art. 55. (mantido Capuz, renomeado como art. 54'l.

ll - Os outros dois serão eleitos pelo voto díreto dos associados da Caixa, dentre os pertencentes, no mínimo
ao quadro de Escriturários do Banco e das demais empresas do Conglomerado Banespa;

IV - a posse do Conselho fiscal será no l ' dia útil dos anos odres:

Do Representante
Art. 57. Em todas as dependências do Banco, das demais empresas do Conglomerado Banespa e da
própria CABESP. os associados elegerão, por voto direto e secreto, um representante da CABESP entre os
associados filiados há mais de 02 Idoís) anos
$ 1' O prazo do mandato do representante será de dois anos, permitindo-se reeleição.
$ 2' Na vacância do cargo será eleito outro representante para novo mandato.
$ 3' O representante perderá seu mandato:
a) mediante denúncia de irregularidade formulada pela maioria dos associados da unidade e acolhida
pela Diretoría Plena;
b) em caso de transferência do seu local de trabalho obra outra deoendêncía.

Art. 58. São atribuições do Representante:
1 - Representar a Administração, na execução dos serviços da Caixa;
11 - Ficar responsável pelo controle das guias emitidas;
111 - fazer reunião mensal com os associados da unidade:
IV - Tomar ciência dos termos dos convénios e efetuar visitas aos credenciados:
V - Tomar conhecimento, cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, regulamentos e resoluções da
Díretoría da Caixa.
Parágrafo único. As atividades do representante serão exercidas sem prejuízo das funções do Banco,
demais empresas do Conglomerado Banespa e da própria CABESP, e sem qualquer remuneração por

côrte da Caixa.

Art. 69. Imantído Caput, renomeado como art. 66).
IV- AGEABESP, a Associação dos Gerentes de Agência do Banco do Estado de São Paulo
Vlll - DIREP, a Diretoria de Representação e Participação dos funcionários do Conglomerado BANESPA E
CABESP;

IX - COREP. o Conselho de Representação e Participação dos funcionários do Conglomerado BANESPA e
CABESP


