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REGULAMENTO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO BAI – BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A 

 

1. Composição 

2. Competência 

3. Presidente da Comissão Executiva 

4. Pelouros 

5. Reuniões 

6. Deliberações 

7. Actas 
 
 

Artigo 1º 

(Composição) 

 

1. A Comissão Executiva do Conselho de Administração, adiante designada por 

Comissão Executiva, é composta por três a sete membros, a designar pelo Conselho 

de Administração, de entre os seus membros. 

2. Na deliberação que designar os membros da Comissão Executiva, o Conselho de 

Administração procederá à indicação do seu Presidente. 

3. O Presidente da Comissão Executiva pode indicar um dos administradores executivos 

para o substituir nas suas faltas ou impedimentos. 

 

Artigo 2º 

(Competência) 

 

1. O Conselho de Administração delega na Comissão Executiva as seguintes 

competências consideradas de gestão corrente: 

a) Gestão da actividade diária do Banco, assegurando o cumprimento de toda a 

legislação e regulamentação aplicável;  

b) Preparação dos planos e orçamentos anuais e plurianuais, bem como as suas 

eventuais alterações, para aprovação pelo Conselho de Administração; 

c) Preparação dos documentos de prestação de contas para aprovação pelo 

Conselho de Administração; 

d) Aprovação das normas de funcionamento interno;  

e) Aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imobilizado incorpóreo  

necessários para a actividade do Banco 
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f) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis para a actividade do Banco; 

g) Aquisição de serviços necessários para a actividade do Banco; 

h) Implementação da política de recursos humanos;  

i) Exercício do poder disciplinar;  

j) Abertura ou encerramento de balcões; 

k) Constituição de mandatários para a prática de actos determinados ou categoria de 

actos; 

l) Representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente, 

instaurar e contestar procedimentos judiciais ou arbitrais, confessar, desistir ou 

transigir em quaisquer acções. 

2. Das operações previstas na alínea a) do número anterior: 

a) Não poderá resultar uma exposição de risco em relação a uma só entidade (ou, se 

a mesma estiver inserida num grupo, em relação a esse grupo) superior a  

AKZ 3.000.000.000 (equivalente a USD 30.000.000). 

b) O limite referido no número anterior será acrescido do montante do colateral que for 

constituído sob a forma de penhor de depósitos (cash colateral).  

c) A Comissão Executiva deverá manter o Conselho de Administração regularmente 

informado quanto à evolução das exposições de risco aprovadas por esse órgão. 

3. A Comissão Executiva deve submeter à apreciação e aprovação do Conselho de 

Administração as matérias que constituam competência reservada a esse órgão, bem 

como quaisquer outros assuntos que entenda apropriados. 

 

 

Artigo 3º 

(Presidente da Comissão Executiva) 

 

Incumbe ao Presidente da Comissão Executiva: 

a) Coordenar a actividade da Comissão Executiva; 

b) Representar a Comissão Executiva; 

c) Convocar e dirigir as reuniões da Comissão Executiva; 

d) Zelar pela correcta execução das deliberações da Comissão Executiva. 

e) Velar pelo cumprimento dos limites da delegação conferidos pelo Conselho de 

Administração. 
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Artigo 4º 

(Pelouros) 

 

1. A distribuição dos pelouros aos membros da Comissão Executiva deve respeitar as 

regras de segregação entre as funções de negócio, suporte e controlo. 

2. A atribuição dos pelouros será decidida em reunião da Comissão Executiva e será 

registada em acta. 

 

Artigo 5º 

(Reuniões) 

 

1. A Comissão Executiva reunirá pelo menos uma vez por mês ou sempre que for 

convocada pelo seu Presidente ou por pelo menos dois administradores executivos. 

2. O calendário das reuniões será fixado trimestralmente. 

3. As reuniões serão convocadas por correio electrónico, com a respectiva ordem de 

trabalhos com antecedência mínima de 2 (dois) dias. 

4. A Comissão Executiva pode igualmente reunir com dispensa de formalidades prévias, 

desde que estejam presentes todos os seus membros. 

5. Na falta ou impedimento do Presidente da Comissão Executiva, e não tendo o 

substituto sido indicado por aquele, serão estas funções exercidas pelo membro da 

comissão executiva indicado pelo Presidente do Conselho de Administração. 

6. O Presidente do Conselho de Administração, terá sempre direito a participar nas 

reuniões desta, sem direito de voto. 

 

Artigo 6º 

(Deliberações) 

 

1. A Comissão Executiva estará validamente constituída e em condições de deliberar 

quando estiver presente ou representada a maioria dos seus membros. 

2. As deliberações da Comissão Executiva são tomadas por maioria absoluta de votos, 

tendo o Presidente voto de qualidade no caso de empate das votações. 
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Artigo 7º 

(Actas) 

1. O Secretário da Sociedade ou, na sua falta, um dos membros da Comissão Executiva, 

redigirá o projecto de acta de cada reunião. 

2. Da referida minuta devem constar as propostas apresentadas, o teor, ainda que 

sucinto, das deliberações tomadas e eventuais declarações de voto feitas durante a 

reunião. 

3. O projecto de acta será distribuído a todos os membros participantes da reunião, para 

análise e introdução de eventuais alterações, devendo ser aprovada formalmente na 

reunião seguinte. 

4. As actas, devidamente assinadas, deverão ser conservadas em arquivo próprio.  

5. O Conselho de Administração deverá ter acesso às actas das reuniões da Comissão 

Executiva. 

 

--x-- 


