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o E C R E T O N°. 3769. de 15 de maio de 20 ..... 

"Institui o Comitê de Investimentos do IPSPMP PIRAPREV estabesecend - SUá 
estrutura, composição e funcioname 

F BIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO. Prefeita do Munidpio de Prracau., 
usando das atribuições legais que lhe são conferió~ 

CO . SI ERAN O o disposto na Portaria do Ministério da Prevldêncía cia~ nO 519, 
de 24 de agosto de 2011, bem como o disposto na Portaria do MPS nO 170, dE' 5 
de abril de 2 12' 

ECRE 

Art. 1°. Fica instituído no âmbito de PSPMP PIRAPREV o Comicê de nvesnmenrcs JI.J 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de 'Piracaic.. 

11. ~. O ComItê de Investimentos é o ar ao responsave pe a assess na soare lJl:: 

investimentos do fPSPMP PIRAPREV obedecendo às diretrizes contidas na Política e 
Investimentos anualmente aprovada pelo Conselho de Administ o. 

ri. 3°. O Comitê de nvestimentos terá a seguime composrçao 
• Superintendente do &PSPMP P RAPR 
., Coordenador Financeiro do ~'PSP P PlRAPREV' 
'e 02 membros de Conselho Fiscal indicados pelo Poder Executí o; 
• 03 Membros do Conselho Administrativo indicados pelo Poder Executivo 
•• 

rl 4°. A principal função do Comitê de investimentos é assessorar sobre a deflnlçaú f 
acompanhamento da Política de Investimentos e avaliação dos gestares. tendo por 
atriouicões 

1. Avaliar os relatórios de índices. pesauisas de taxas e maoas de controle cc: 
investimentos elaborados OBra as reunlõs= 

2. Analisar o comoortamento dos índices de inflacão e "bencnmarks vís-à-vis o retorr, 
orooorcianada oelas investimentne: 
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3. Acomoanhar a evolucão oatrimonial e sua diversificacão. assim como ava!l~'" r 

desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de renda fixa e de rend= 
variável, 

4. Manter permanente acompanhamento das posicões da carteira de investimentos o • 
IPSPMP PIRAPREV face aos limites estabelecidos tanto na Política ae 
Investimentos anualmente aprovada oelo Conselho de Administracão bem como as 
diretrizes emanadas oelo Conselho Monetário Nacional em suas Resolucões: 

5. Avaliar o perfil do IPSPMP PIRAPREV para opinar sobre a alocacão do= 
investimentos 

6. Zelar pela manutenção dos ativos suficientes para cobertura dos paoamentos o 
benefícios aos beneficiários e participantes do Reqime Previdenciário: 

7. Propor políticas e diretrizes de longo prazo oara tolerância ao riSCD' 
8. Assessorar na proposição da Política de Investimentos para cada exercício' 
9. Propor procedimentos para o processo de investimentos a fim de assegurar. pautado 

pelo princípio da prudência nos investimentos. a eficiência nos custos e a 
conformidade aos requisitos legais e reguladores. a obtencão de um nível ótimo de 
retorno dentro dos parâmetros de risco eseecífícados 

10. Assessorar a avaliação e seleção dos gestores de invesfímentos' 
11. Avaliar os resultados dos investimentos e propor mudanças, sempre Que necessário. 

para asseçurar conformidades às diretrizes de investimento e para determinar o seu 
grau de sucesso' 

12. Analisar a evolução dos diversos indicadores econômicos e a situacão dos mercados 
em Que o IPSPMP PIRAPREVinves . 

13. Conduzir quaisquer assuntos correlatos necessários para assegurar a orudêncía e;. 
e"'lciência em relação à Política de Investimentos aprovada oelo Conselho de 
,t'êilinis!r~ 

14. Para desempenhar suas atividades. o Comitê de Investimentos poderá receb= 
cooperação de consultores externos que provejam informação, orientação e SUDOrtQ 
técnicc 

Art. fi'. Caberá aos integrantes do Comitê de investimentos o exercicio das segullTte 
atribuicões e comoetênoa= 

1. Avaliar e analisar as propostas submetidas ao Comi' 
2. Acrescentar proposicões acerca das Q e ões a resentadas e definir. Dor meio de 

voto, se as propostas devem ou não ser enviadas às demais instâncias. ouando ror ,.,. 
case 

3. Suge;ir a incíusão de cs _ untos na na "7d da reurrãc. pC"~erdo a resenrá-rcs ;.. -::~: 
pauta se a urçencra assim o e)Opi 

Art. 6°. A presidência do Comitê de Investimentos ncara a cargo do Superintenuent . 
!PSPMP PIRAPREV, subs . uído pelo Coordenador Financeiro quando necessário, que ierH 
corno amouícoes: 

i. Fornecer subsídios para deãberação do Comitê de ênvesnmenrc _ 
2. PresiJir ~.", reun:-'p-- e t=;nr~'''''i "'~r ~s vo':'::l··~.cl" 

:·t uecnnr SObre os casos omiSSOS e dúvtcas 
c , U6GlGií some as pautas cas reumoes 
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Art. ]O. O Comitê de Investimentos se reunirá oráinariamente no mínimo uma vez ao mes 
extraordinariamente a qualquer tempo mediante convocação de qualauer membro 
especialmente auando da ocorrência de volatilidade no mercado financeiro e a situa cão 
aconselhar a tomada de decisões em caráter de uraêncía 

Arl 8°. As reuniões do Comitê de Investimento serão estruturadas da secuinte forma 

1. Análise da situação: análise/avaliação técnica dos investimentos. seus resultados 
desempenhos alcançados a partir dos insumos fornecidos oelo Presidente do 
Comitê ou assessoria técnica: 

2. Estudo de alternativas: estudo do perfil dos benefícios concedidos. a conceder ,:. 
reservas matemáticas previdenciárias do IPSPMP PIRAPREV para definicão da 
permanência ou realocação dos recursos: 

3. Conclusão/aprovação: apresentação da Ata da Reunião estabelecendo e 
descrevendo as diretrizes para a aestão dos investimentos com assinatura dos 
integrantes formais do Comitê de Investimentos. 

Art. 9° O oroduto das reuniões do Comitê de Investimentos são as Atas de Reunião. a· 
quais firmarão as diretrizes para gestão dos recursos. atas estas numerads= 
seqüencialmente e registradas em livro próorío, 

§ 1 ° A emissão de nova Ata de Reunião estabelecendo as diretrizes para gestão dOI: 
investimentos substitui automaticamente a anterior, passando a vigorar e prevalecer às 
orientações contidas na última edição. 

§ 2° As decisões do Comitê de Investimento são tomadas em forma de colegiadc 
cabendo ao Presidente do Comitê o voto de qualidade, em caso de empate. 

Art. 10°. O Comitê de Investimentos é de caráter permanente e seus componentes seràe 
remunerados com fulcro no Artigo 113,§ primeiro da Lei Complementar nO 75. de 14 de 
dezembro de 2011, fixando-se o oercentual de 100% da referência I. 

Art. 1~. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíçõet 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Piracaia "Paço Municipal Dr. Célio Gayer". em 15 de maio az: 
2012. 

l ·· - - .,. 
FABIANE C BRAL DA cÓSiA SANTIAGC 

Prefeita Municipal 
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