PARANA
PREVIDÊNCIA

1 O anos de Benefícios ao Servidor e seus dependentes.
Garantir o futuro e sustentar com dignidade o presente.

Resolução n° 006/ 2014
Conselho de Administração
Dispõe sobre o
Regulamento do Comitê
de Investimento.

O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 15, do Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA, aprovado pelo
Decreto Estadual n° 9845, de 31 de dezembro 2013, e conforme deliberação
contida na Ata da Terceira Reunião Ordinária realizada em 26/03/2014

R e s o 1 v e,
Aprovar por unanimidade de votos, conforme anexo I, o Regulamento do
Comitê de Investimentos da PARANAPREVIDÊNCIA.

Participaram da 3• Reunião Ordinária, os Conselheiros, Arion
Rolim Pereira, Abelmídio de Sá Ribas, Roberto Altheim, Jaime Kiochi
Nakano, Majoly Hardy, Heitor Rubens Raimundo, Luiz Carlos Caldas e
Amélia Cavanha.

Para que surta seus efeitos legais, lavrou-se a presente Resolução.
Curitiba, em

26 de

março

de 2014.

__

~s..e.--L

enrique Naigeboren
Presidente.
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Anexo I - Resolução n.006/2014 do Conselho de Administração.

REGULAMENTO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
TÍTULO I
DA ATRIBUIÇÃO

Art. 1°- O Comitê de Investimentos, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei
n. 17.435 de 21 de dezembro de 2012, é órgão consultivo e, nos termos do artigo
3° da Portaria MPS n. 519 de 24 de agosto de 2011, alterada pela Portaria MPS
n.440 de 09 de outubro de 2013, participa do processo decisório quanto a
formulação e execução da politica de investimentos atuando de forma colegiada
conforme a legislação de regência.
TÍTULO 11
DA COMPETÊNCIA

Art. 2° - Compete ao Comitê de Investimentos:
I - analisar a proposta anual da Política de Investimentos, deliberando sobre
necessidade de alterações e recomendações, inclusive revisões da Política de
Investimentos vigente.
11 - monitorar a adequação dos investimentos dos FUNDOS PÚBLICOS DE

NATUREZA PREVIDENCIÁRIA à Política de Investimentos anual, devendo
deliberar e recomendar providências a serem adotadas, quando detectada a não
conformidade;
111 - monitorar a carteira de Investimentos consolidada quanto aos aspectos de

enquadramento legal e àqueles relacionados ao desempenho e resultado dessa
carteira, com vistas à adoção de melhores estratégias para o cumprimento e/ou a
superação da meta atuarial;
IV- Deliberar sobre os processos de Credenciamento das lnstituiçOes Financeiras
e dos Fundos de Investimentos, bem como exclusões que julgar necessárias;
V- analisar e deliberar as propostas da Diretoria de Finanças e Patrimônio sobre
os Investimentos, propondo as recomendações necessárias de acordo com o
cenário econômico atual, de médio e longo prazo;

-------------------

VI - praticar os demais atos atribuídos pela legislação específica e vigente.

TÍTULO 111
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3°- O Comitê de Investimentos é composto por:
I - Membros permanentes:
a) Diretor-Presidente, com direito a voz, um voto e ao voto de desempate,
quando for o caso;
b) Diretor de Finanças e Patrimônio, com direito a voz e um voto;
c) Presidente do Conselho de Administração, com direito a voz e um voto.
11 - Membros convidados por quaisquer integrantes do Comitê de Investimento:
a) Analistas Financeiros e outros profissionais da PARANAPREVID~NCIA,
com direito a voz;
b) Consultores, com direito a voz.

TÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4° - O Comitê de Investimento reunir-se-á, ordinária ou extraordinariamente,
com a presença de todos os seus membros e:
I -será presidido pelo Diretor-Presidente da PARANAPREVIDÊNCIA;
11 -As reuniões ordinárias serão trimestrais, com calendário anual proposto pelo
Diretor de Finanças e Patrimônio e publicado no endereço eletrônico da
PARANAPREVIDENCIA,

na

rede

mundial

de

computadores

-

internet

(www.paranaprevidencia.pr.gov.br);
111 - os assuntos a serem tratados pelo Comitê de Investimentos serão
encaminhados em pauta pela Secretaria Executiva dos Conselhos, que também
auxiliará a condução dos trabalhos, com prazo mínimo de três dias úteis que
antecedam a data de cada reunião;

IV- as reuniOes extraordinárias poderão ser convocadas por solicitação de qualquer
membro permanente do Comitê de Investimento, com prazo mínimo de três dias
úteis de antecedência, expondo a pauta que pretende tratar e, se for o caso,
providenciando o material analítico;
V -

compete ao Diretor-Presidente conduzir as reuniões do Comitê de

Investimentos e apresentar, em conjunto com o Diretor de Finanças e Patrimônio,
propostas de Políticas de Investimentos, investimentos e de financiamentos a
serem submetidas à apreciação e deliberação dos membros com direito a voto;
VI - os membros do Comitê de Investimento submetem-se às disposições legais
estabelecidas pela legislação de regência;
VIl - As deliberações do Comitê de Investimentos serão registradas em Atas,
numeradas e assinadas pelos presentes e serão comunicadas aos interessados
por meio de Comunicação Interna expedida pela Secretaria Executiva dos
Conselhos.
Título V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5°- Aos membros permanentes é exigível a certificação de que trata o art. 3°A, §1°, alínea "e" da Portaria MPS n. 519 alterada pela Portaria MPS n. 440 de

09/1 0/2013;
Art. 6° - O presente Regulamento poderá ser alterado por proposta de quaisquer
de seus membros, mediante aprovação do Conselho de Administração.
Art. 7° - Casos e situações omissas neste Regulamento serão decididos pelos
membros do Comitê de Investimentos, à luz da legislação de regência e dos
princípios previstos na Constituição Federal.
Art. 8°- Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação no endereço
eletrônico da PARANAPREVIDENCIA, na rede mundial de computadores- internet
(www.paranaprevidencia.pr.gov.br),

depois de aprovado

Administração.
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário.

pelo Conselho de

