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DECRETO N° 4980 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

Reestrutura-se 0 Regimento Interno
com as atribui~lies designadas ao
Comite de Investimentos, em
confonnidade com (LEI! DECRETO
OU RESOLU<;:AO DE CRIA<;:AODO
COMITE DE INVESTIMENTOS -
ACRESCENT AR DADOS).

INACIO JOSE WERLE, Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Pararui,no
uso de suas atribuicoes legais

DECRETA

Art. 1°. Fica 0 Comite de Investimentos designado para as seguintes atribuicoes:

I - apreciar os cenarios economico-financeiros de curto, de medic e de longo
prazo;

II - acornpanhar e analisar 0 rnercado financeiro;

III - discutir a politica anual de investirnentos, respeitados os parametres e
lirnites legais, alem daque1es previarnente definidos pelo Presidente do
Conselho e pelo Conselho de Previdencia;

IV -discutir 0 prograrna de aplicacoes, observada a politica anual de
investirnentos;

v - fazer a avaliacao de conveniencia e adequacao dos investirnentos;
VI- monitorar 0 grau de risco dos investirnentos;

VII - garantir 0 curnprirnento da legislacao e da politica anual de
investirnentos;

VIII - tornar decisoes sobre mudancas de investirnentos;

IX - tornar decisoes sobre 0 resgate para pagarnento de ernpenhos;

X - solicitar das instituicoes financeiras, rnensaIrnente, ou sempre que
necessario relat6rio detalhado contendo informaeoes sobre rentabilidade e
situacao de risco das aplicacoes;
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XI - Sugerir medidas legais que atendam e facam cumprir as regras vigentes
da secretaria de previdencia;

XII - propiciar maior transparencia ao processo decisorio concernente as
aplicacoes financeiras do Fundo de Previdencia do Municipio de Planalto.

XIII - proporcionar maior agilidade e gerenciamento da rel~ao
retorno/risco na gestae de investimentos do Fundo de Previdencia do Municipio de
Planalto.

XIV - recomendar a revisao da politica anual de investimentos quando esta
nilo estiver primando pelo equilibrio fmanceiro e atuarial, definindo os termos de sua
revisao, sempre respeitando os parametres e limites legais;

XV - auxiliar 0 gestor dos recursos do Fundo de Previdencia do Municipio
de Planalto a definir a politica anual de investimentos antes do exercicio a que se
referir;

XVI - registrar em ata todas as decisoes, recomendacoes e sugestoes
tomadas nas reunioes, encaminhando copias das mesmas para apreciacao do Conselho
Administrativo;

XVII -Sugerir empresa especializada e credenciada nos termos da
legislacao pertinente, para prestar services de assessoria ou consultoria na gestae
financeira a fim de me1horembasar sua gestiio de analise de investimentos, auxiliando
no atendimento do Art. 3° da Portaria n. 519/2011, alterado pela Portaria n. 170/ 2012
do MPAS e alteracoes posteriores;

§ 1°a documentaeao que subsidiar a definicao da Politica de Investimento
sera encaminhada, juntamente com a respectiva proposta, ao Conselho de Previdencia
do Fundo de Previdencia do Municipio de Planalto para sua aprovaeao;

§ 2°0s documentos para a execucao da Politica Anual de Investimento
referidos neste artigo permanecerao sob a guarda do Comite de Investimento, ficando
a disposicao dos orgaos e entes fiscalizadores.

Art. 2° 0 gestor dos recursos do Fundo de Previdencia do Municipio de
Planalto sera indicado pelo Presidente do Comite e devera obrigatoriamente ser
membro do Comite de Investimentos e ter a certificacao prevista conforme a Portaria
MPS 519/20II e suas alteraeoes.

Art. 3° Ao gestor compete:
I - fornecer, mensalmente ou sempre que solicitado, aos membros do

Comite de Investimentos, demonstrativo de aplicacao e rentabilidade dos
investimentos do plano de beneficio administrado pelo Fundo de Previdencia do
Municipio de Planalto;

II - fornecer aos membros do Comite de Investimentos material que possa
contribuir para melhorar 0 entendimento dos membros;

III - propiciar a participacao dos membros do Comite de Investimentos em
cursos, palestras, reunioes, seminarios e eventos sobre os mercados financeiros e de
capitals, sempre que sejulgar necessario;

IV - participar de reunioes do Comite de Investimentos, manifestando-se
quando necessario,

Art. 4° Os membros do Comite de Investimentos compete:
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I - Acompanbar a execucao juntamente com 0 Conselho de Previdencia a
Politica de Investimentos, bem como com os limites e diversificacoes estabelecidos na
Resolueao n° 3.922 de 25.11.2010 e suas eventuais alteracoes;

II - Auxiliar 0 Conselho de Previdencia na gestae de ativos, em consonancia
com a legislacao em vigor, juntamente com as restricoes e diretrizes estabelecidas na
Politica de Investimentos e na Resolucao vigente;

III - Acompanbar os cenarios economicos fmanceiros;

IV - Auxiliar 0 Conselho de Previdencia na tomada de decisoes sobre a alocacao
dos ativos em carteira, cumprindo os percentuais de alocacao objetiva estabelecidos na
Politica de Investimentos e os permitidos pela Resolucao 3.922 de 25.11.2010 e suas
respectivas alteracoes;

V - Fazer-se cumprir os criterios de credenciamento, no processo de avaliacao
de gestores e administradores de recursos, figurando 0 fundo de investimentos,
interessados em receber aportes futuros do Fundo de Previdencia do Municipio de
PlanaIto;

VI - Assegurar que as instituicces escolhidas para receber as aplicacoes tenham
sido objeto de previo credenciamento;

VII - Atraves de triagem e relat6rios de analise emitidos pela Consultoria
contratada, anaIisar possiveis opcoes de investimentos, verificando as oportunidades de
ingressos e retiradas;

VIII - Emitir pareceres, juntamente com 0 Conselho de Previdencia, sobre os
relat6rios apresentado pela Consultoria contratada, referente as aplicacoes e suas
modalidades, apresentadas posteriormente ao 6rgiio competente de aprovacao;

IX - Demais assuntos referentes a aplicacoes e resgates do Fundo de Previdencia
do Municipio de Planalto.

Art. S° Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANAL TO, aos dois dias do
mes de setembro do ano de dois mil e dezenove.

~ < ~ •• J--Y/~
INfcIO JOSE WERLE
PREFEITO MUNICIPAL
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