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Resolução nº

040 / 2020
Conselho de Administração
Dispõe sobre o Regimento Interno
do Comitê de Investimentos.

O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 15, do Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA, aprovado pelo Decreto 4.961 de 02 de
julho de 2020 e conforme deliberação contida na Ata da Décima Segunda Reunião
Ordinária realizada em 17/12/2020.

R e s o l v e,
Aprovar, por unanimidade de votos, o Regimento Interno do Comitê de
Investimentos da PARANAPREVIDÊNCIA, conforme segue anexa.

Participaram da 12ª Reunião ordinária os Conselheiros: Arion Rolim Pereira, Alex Erno
Breunig, João Luiz Giona Junior, Salvatore Antonio Astuti, Jose Maria de Oliveira Marques, Rui
da Silva, Luiz Tadeu Grossi Fernandes, Vilma Terezinha de Souza Pinto e Bruno Perozin
Garofani.

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

Curitiba, 17 de dezembro de 2020.
Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração.
(Assinatura Eletrônica)
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REGIMENTO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Art. 1º - O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado do RPPS que tem por atribuição específica
participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos, tendo seus
requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos no art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011,
alterada pela Portaria MPS nº 440/2013.

Art. 2º - O Comitê de Investimentos deverá ser composto por no mínimo 3 (três) membros (Nível I e II do
Pró-Gestão) que mantenham vínculo funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora do
RPPS.
No caso da PARANAPREVIDÊNCIA, o Comitê tem a seguinte composição:
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.
§ 1° - O Presidente do Conselho de Administração indicará seu substituto event ual, dent re os
demais Conselheiros; e o Diretor Presidente e Diretor de Finanças e Patrimônio indicarão,
dentre os membros do Conselho Diretor ou empregados da PARANAPREVIDÊNCIA, seus
respectivos substitutos eventuais.
§ 2° Podem ser convidados a participar das reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos:
a) Empregados da Paranaprevidência, com direito a voz;
b) Um membro do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal que seja representante dos
servidores ativos ou inativos, com direito a voz;

c)

Consultores de Investimento, bem como outros profissionais que entendam necessários para
auxiliar na tomada de decisões, com direito a voz.

Art. 3º - As reuniões deverão ser realizadas com periodicidade mínima mensal, com a presença de todos
os seus membros, para deliberar sobre as alocações dos recursos financeiros, obs ervados os limit es
estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010 e na Política de Investimentos, e para apresentação
dos resultados financeiros, avaliação da conjuntura econômica e do desempenho da carteira de
investimentos.
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Art. 4º - Em suas reuniões, o Comitê de Investimentos deverá avaliar e tomar suas decisões embasado
nos seguintes aspectos:
a) Cenário macroeconômico.
b) Evolução da execução do orçamento do RPPS.
c) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo.

d) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os
riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operac ional,
jurídico e sistêmico.
Além das atribuições acima, cabe ao Comitê de Investimentos participar da elaboraç ão da P olít ica de
Investimentos, submetendo-a ao Conselho de Administração e propor, quando necessário, a sua
revisão;
Monitorar o enquadramento dos investimentos do Fundo de Previdência, aos limites es tabelecidos na
Política de Investimentos, devendo recomendar providências a serem adotadas quando detectada a não
conformidade;
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;
Analisar, avaliar e deliberar sobre as propostas de novas oportunidades de investimentos, encaminhadas
pela Diretoria de Finanças e Patrimônio;
Emitir parecer sobre os relatórios mensais de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das
diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderênc ia das
alocações e processos decisórios de Investimento à Política de Investimentos, submetendo -o ao
Conselho Fiscal para aprovação.
Elaboração de plano de ação mensal com o cronograma relativo à gestão dos recursos.
Deliberar sobre os processos de Credenciamento de Instituições Financeiras e de Gestores e
Administradores de Fundos de Investimentos, bem como o descredenciamento quando entender
necessário;
Praticar os demais atos atribuídos pela legislação específica e vigente.

Art.5º - Considerações quanto ao funcionamento do Comitê:
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 e
investimentos a serem submetidas à apreciação e deliberação dos membros com direito a voto;
O Comitê reunir-se-á, ordinária ou extraordinariamente, com a presença de todos os seus membros;
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As reuniões ordinárias serão mensais, com calendário anual proposto pelo Diretor de Finanças e
Patrimônio e publicado no endereço eletrônico da Paranaprevidência, na rede mundial de computadores
– internet (www.paranaprevidencia.pr.gov.br);
Os assuntos a serem tratados pelo Comitê de Investimentos, nas reuniões ordinárias, serão
encaminhados em pauta pela Secretaria Executiva dos Conselhos, que também auxiliará a c ondução
dos trabalhos, com prazo mínimo de 01 dia útil que anteceda a data de cada reunião;
As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por solicitação de qualquer membro permanente do
Comitê de Investimento, quando necessário, expondo a pauta que pretende tratar e, se for o caso,
providenciando o material analítico;
Os membros do Comitê de Investimento submetem-se às disposições legais estabelecidas pela
legislação que regulamenta o assunto;
As deliberações do Comitê de Investimentos serão registradas em Atas , numeradas e assinadas pelos
presentes e serão divulgadas no site da PARANAPREVIDÊNCIA (www.paranaprevidencia.pr.gov.br).
Os membros permanentes deverão ser aprovados em exame de certificação organizado por entidade
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, de acordo
com o art. 2º da Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações;
Art. 6º – O presente Regimento poderá ser alterado por proposta de quaisquer de seus membros,
mediante aprovação do Conselho de Administração.
Art. 7º – Casos e situações omissas neste Regimento serão decididos pelos membros do Comitê de
Investimentos, à luz da legislação de regência e dos princípios previstos na Constituição Federal.
Art. 8º – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação no endereço eletrônico da
PARANAPREVIDENCIA, (www.paranaprevidencia.pr.gov.br), depois de aprovado pelo Conselho de
Administração.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
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