
Resolução n° 002/2020

Ementa: Dispõe sobre à aprovação do Regimento Interno do

Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes e

dá outras providências.

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos

Guararapes, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso VI do Art. 54º da Lei n° 108/2001,

resolve:

Art. 1º - Aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, conforme anexo único dessa

Resolução.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de março de 2020.

Lucileide Ferreira Lopes

Presidente
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Regimento Interno do Comitê de Investimentos

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO

Art. 1º - O Comitê de Investimentos é Órgão vinculado à Diretoria Executiva do JaboatãoPrev, cuja

competência é participar do processo decisório quanto à formulação e à execução da política de

investimento dos recursos do RPPS.

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS

Art. 2º - O Comitê de Investimentos, no que se refere à governança corporativa, pautar-se-á de acordo

com as regras previstas na legislação vigente e nas melhores práticas dos Regimes Próprios de

Previdência, com ética e transparência na gestão dos recursos públicos previdenciários.

Art. 3º - A atuação do Comitê de Investimentos obedecerá às normas que regem a gestão dos recursos

previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência – RPPS, originárias do Conselho Monetário

Nacional, Banco Central do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência Social e demais órgãos de

fiscalização e controle.

CAPÍTULO III – DA COMPETÊNCIA

Art. 4º - Ao Comitê de Investimentos compete:

I – analisar a conjuntura, cenários e perspectivas de mercado;

II – analisar as demonstrações dos investimentos realizados;

III – elaborar a Política de Investimentos, propondo alterações julgadas necessárias, submetendo-a ao
Conselho de Administração para aprovação;

IV – emitir parecer quanto à escolha de novas instituições financeiras, observada a política de
investimentos.

CAPÍTULO IV – DACOMPOSIÇÃO
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Art. 5º - O Comitê de Investimentos será composto pelos seguintes membros:

I – o Gerente de Investimentos;

II – o Gerente Administrativo e Financeiro;

III – um servidor indicado pelo titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;

IV – um servidor indicado pelo titular da Secretaria Municipal da Fazenda.

§1º. Serão, no mesmo instrumento, indicados os membros tratados nos incisos III e IV e seus
respectivos suplentes.

§2º. O Presidente do JABOATÃO-PREV dará publicidade do Comitê de Investimentos através da
publicação de Portaria com a sua composição.

§3º. São requisitos mínimos para os membros do Comitê de Investimentos:

I – possuir, preferencialmente, nível superior de escolaridade;

II – não pertencer ao Conselho de Administração e nem ao Conselho Fiscal do JAOATÃO-PREV,
titular ou suplente, no mesmo período;

III – para os membros indicados previstos nos incisos III e IV, manter vínculo com o RPPS do
Município do Jaboatão dos Guararapes, na condição de servidores titulares de cargo efetivo.

§4º. Os Membros do Comitê de Investimentos devem ser certificados por entidade autônoma de
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, nos termos do art. 2º da
Portaria MPS nº 519, de 2011.

§5º. A exigência do parágrafo anterior deve ser cumprida pela maioria dos membros do Comitê, nos
termos da alínea “e”, § 1º, art. 3-A da Portaria MPS nº 519, de 2011.

§6º. A Certificação a que se reporta o § 4º deste artigo, ocorrerá às expensas do JABOATÃO-PREV.

§7º. Os membros do Comitê terão mandato de 3 (três) anos e não serão remunerados pelo exercício de
suas funções no referido órgão.

CAPÍTULO V – DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º - O Comitê de Investimentos reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e,

extraordinariamente, mediante solicitação justificada de qualquer de seus membros, cujas deliberações

devem ser registradas em ata.

§1º A Coordenação do Comitê de Investimentos será de alçada do gerente de investimentos ou do

integrante do Comitê por ele designado, a quem também caberá dirimir quaisquer dúvidas que

envolvam assuntos de natureza técnica e/ou estratégica.
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§2º O Coordenador do Comitê de Investimentos definirá o cronograma anual de reuniões e os

assuntos que integrarão as respectivas pautas.

§3º O cronograma anual das reuniões ordinárias será proposto pelo Coordenador, na primeira reunião

ordinária do exercício civil, para deliberação dos demais membros do Comitê.

§4º Após convocado, o membro titular que estiver impossibilitado de comparecer à reunião deverá

comunicar ao Coordenador do Comitê, para que este, em tempo hábil, possa viabilizar a uma nova

convocação.

§5º Poderão participar das reuniões, além dos membros permanentes do Comitê, membros titulares do

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e outras pessoas autorizadas

pelo Coordenador do Comitê;

§6º Uma vez aprovadas as propostas do Comitê de Investimentos são vinculativas para as estratégias

de investimentos adotadas pela Diretoria de Investimentos.

§7º Os assuntos tratados no Comitê de Investimentos terão caráter confidencial, sendo que somente

poderão ser divulgadas informações previamente autorizadas de forma unânime pelos membros com

direito a voto.

CAPÍTULO VI – DAS SESSÕES E DAVOTAÇÃO

Art. 7º - Para a realização das reuniões ordinárias e extraordinárias deve estar presente a maioria

absoluta dos membros do Comitê, sendo o quórum de deliberação a maioria relativa dos seus

membros, com voto de qualidade para o Gerente de Investimentos no caso de empate.

Art. 8°. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de março de 2020.

Lucileide Ferreira Lopes

Presidente


