Prefeitura do Município de Maringá

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá - PR

PORTARIA N°. 027/2018 — MGÁPREV

A Diretora Superintendente da MARINGÁ
PREVIDÊNCIA - Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Maringá, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE:

INSTITUIR REGULAMENTO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA —
Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Maringá.

CAPÍTULO I
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Art. 1° - Este Regulamento estabelece as normas gerais de
funcionamento do Comitê de Investimentos da MARINGÁ PREVIDÊNCIA —
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá.
Art. 2° - O Comitê é uma instância colegiada de caráter consultivo
e propositivo, voltada para a discussão dos aspectos relativos ao planejamento,
execução, monitoramento e avaliação de estratégias na gestão dos recursos da
MARINGÁ PREVIDÊNCIA.
Art. 30 - Este Regulamento define os seguintes dispositivos:
I - Da Composição;
II - Da Competência e Responsabilidade;
III - Do Funcionamento;
IV - Das Disposições Gerais.
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CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4° - O Comitê de Investimentos será composto por, no
mínimo, 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo todos servidores de
carreira do Município, que terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser
renovado por iguais e sucessivos períodos, vedada a recondução da totalidade de
seus membros.
§ 1° - Excepcionalmente, o primeiro mandato do Comitê de
Investimentos a partir da publicação deste Regulamento será inferior a 4 (quatro)
anos e se encerrará em 30 de junho de 2021.
§ 2° - Em caso de impedimento ou afastamento voluntário de
membro do Comitê de Investimento, este comunicará, tempestivamente, o fato ao
Diretor Superintendente que providenciará a nomeação de um novo membro para
substituí-Io.
Art. 50 - O Comitê de Investimentos terá como composição 1 (um)
Presidente, 1 (um) Secretário e no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três) Membros
efetivos.
Art. 6° - Todos os membros deverão estar aprovados em exame
de certificação organizado por entidade autônoma e reconhecida capacidade
técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, conforme artigo 2° da Portaria
519, de 24/08/2011 e suas alterações.
§ 1° - Os membros do Comitê de Investimentos terão prazo
improrrogável de até 60 dias, contados da publicação de sua nomeação, para
apresentar ao Diretor Superintendente a Certificação Profissional ANBIMA — CPA
10 ou a Certificação dos Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social
(CGRPPS) da APIMEC/FGV.
§ 2° - Será destituído o membro do Comitê de Investimentos que
não apresente dentro do prazo estipulado, quaisquer das certificações previstas
no presente regulamento, sendo que a nomeação do substituto deverá ser
realizada na mesma data da publicação da exoneração, a qual estará sujeito à
mesma condição e prazo.
Art. 70 - A designação dos integrantes do Comitê será feita por
meio de Portaria do Diretor Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá.
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Art. 8° - O Comitê de Investimentos será presidido e secretariado
por dois de seus integrantes, certificado conforme artigo 6°, definidos mediante
escolha feita em reunião, através do voto dos respectivos membros.
Parágrafo Único - A eleição será feita para cada cargo
separadamente, com votação nominal, sendo eleito o membro mais votado.
Art. 9° - Os membros do Comitê de Investimentos, de livre
nomeação e instituição do Diretor Superintendente, somente perderão o mandato
em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado que gere
incompatibilidade para o exercício do cargo ou mediante processo administrativo
instaurado, nos termos do que dispuser o Regimento Interno da Maringá
Previdência, para apuração de falta grave, responsabilidade ou incompatibilidade.
Parágrafo Único - Salvo hipóteses de afastamento, os membros
do Comitê permanecerão no exercício da função até que seu sucessor assuma.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Art. 10 - São de competência do Comitê de Investimentos:
I - Analisar os resultados das aplicações financeiras em relação
ás metas e demais critérios contidos na política de investimentos;
II - Acompanhar a evolução patrimonial e a sua diversificação;
III - Analisar e emitir parecer sobre os critérios de escolha das
instituições financeiras onde a MARINGÁ PREVIDÊNCIA poderá efetuar os seus
investimentos, tendo como referência as proposições apresentadas;
IV - Analisar e emitir parecer sobre os mercados, setores e
empresas onde a MARINGÁ PREVIDÊNCIA poderá efetuar as suas aplicações,
observando as proposições apresentadas;
V - Analisar e emitir parecer sobre outras oportunidades de
investimentos, observando as proposições apresentadas;
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VI - Avaliar os resultados das estratégias de investimento
adotadas para assegurar conformidade com as diretrizes de investimento e para
determinar o seu grau de sucesso;
VII - Propor critérios para as operações com participantes, no
tocante a taxa a serem adotados, prazos limites de amortização e outras margens;
VIII - Propor, anualmente, a política de investimentos, bem como
eventuais revisões, para posterior aprovação pelo Conselho Administrativo;
IX - Acompanhar o desempenho obtido pelos investimentos, em
consonância com a política de investimentos, bem como com os limites de
investimentos e diversificações estabelecidos;
X - Alocar taticamente os investimentos, em consonância com a
política de investimentos, o cenário macroeconômico, e as características e
peculiaridades do passivo, desde que aprovado pelo Conselho Administrativo;
XI - Selecionar opções de investimentos, verificando as
oportunidades de ingressos e retiradas em investimentos e encaminhar ao
Conselho Administrativo para análise e deliberação final;
XII - Zelar por uma gestão de ativos em consonância com a
legislação em vigor e as restrições e diretrizes contidas na política de
investimentos e que atendam aos mais elevados padrões técnicos, éticos e de
prudência.

Art. 11 - São de responsabilidade dos membros do Comitê de
Investimentos:
I - Possuir conhecimento dos valores e propósitos da entidade;
II - Estar livre de conflito de interesses;
III - Estar alinhado com os valores da Entidade;
IV - Ter integridade pessoal;
V - Comparecer às reuniões, quando convocado;
VI - Justificar ao presidente do Comitê, eventual ausência nas
reuniões convocadas;
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VII - Examinar antecipadamente os assuntos que serão discutidos
na reunião;
VIII - Propor temas para serem discutidos;
IX - Votar com responsabilidade, registrando o seu voto em ata,
em caso de discordância;
X - Manter em caráter confidencial as informações reservadas a
que tiver acesso;
XI - Requerer, a qualquer tempo, a realização de reunião
extraordinária, se julgar necessário;
XII - Sugerir a inclusão de assuntos na pauta de reunião, podendo
apresentá-los extra pauta, se a urgência assim o exigir;
XIII - Assegurar a boa gestão do Comitê e a sua eficácia;
XIV - Convidar outros profissionais para participarem de reuniões,
sem direito a voto;
XV - Zelar pelas decisões e atividades do Comitê.
Art. 12 - São responsabilidades do Presidente do Comitê de
Investimentos:
I - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, indicando
dia, local e hora da realização, observando os prazos previstos;
II - Fixar a pauta dos assuntos que serão abordados nas reuniões
do Comitê de Investimentos, que deverá, sempre que possível, estar embasada
em alguma exposição contendo todas as informações necessárias para discussão
e proposição dos mesmos;
III - Apresentar ao Conselho de Administração, quando solicitado,
os resultados financeiros e as deliberações do Comitê;
IV - Elaborar o cronograma anual das reuniões ordinárias;
V - Zelar por uma gestão de ativos, em consonância com a
legislação em vigor e as restrições e diretrizes contidas na política de
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investimentos, e que atendam aos mais elevados padrões técnicos, éticos e de
prudência;
VI - Definir atividades e prazos aos membros do Comitê;
VII - Assegurar que o conteúdo das discussões do Comitê esteja
relatado nas atas, bem como formalizar o envio destes documentos ao Conselho
Administrativo;
VIII - Encaminhar as proposições do Comitê de Investimentos da
Maringá Previdência para serem examinadas pelo Conselho de Administração, no
que diz respeito à política de investimentos.
Art. 13 - São responsabilidades do Secretário do Comitê de
Investimentos:
I - Comunicar e expedir as convocações das reuniões, de acordo
com o calendário e deliberação do Presidente;
II - Lavrar as respectivas atas das reuniões, submetendo-as à
aprovação e assinatura pelos membros do Comitê, através do Presidente;
III - Ordenar os processos e a documentação para as reuniões;
IV - Arquivar e manter organizada a documentação relativa às
atividades desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos.

CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 14 - As reuniões do Comitê somente se instalarão com, no
mínimo, a maioria simples de seus membros.
Art. 15 - Qualquer membro poderá solicitar reunião extraordinária,
desde que devidamente justificado.
Art. 16 - Nas reuniões ordinárias os seguintes assuntos deverão
compor a pauta, obrigatoriamente:
a) Análise do cenário macroeconômico de curto prazo, bem como
as expectativas de mercado;
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Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio dos
diversos segmentos de aplicação;
Proposições de investimentos/desinvestimentos, considerando
avaliações técnicas com relação aos ativos objetos da proposta, que justifique o
movimento proposto.
Art. 17 - No horário convocado, a reunião será instalada pelo
Presidente do Comitê, que declarará abertos os trabalhos. Não se alcançando o
quorum mínimo de seus membros, a reunião será cancelada pelo Presidente ou
pelo membro mais idoso presente, lavrando-se Termo de Comparecimento
constando a ocorrência e a assinatura dos membros presentes.
Parágrafo Único - Não havendo o quorum exigido, será
convocada nova reunião que deverá ser realizada no prazo máximo de 3 (três)
dias.
Art. 18 - As consultas e proposições serão registradas em ata,
que será submetida á aprovação e assinada pelos membros presentes.
Art. 19 - Sempre que se julgar necessário, poderão ser
convidados especialistas de mercado ou quaisquer outras pessoas que venham a
contribuir para a análise e discussão de assunto da pauta.
Art. 20 - As decisões do Comitê serão aprovadas com o voto
mínimo de 2/3 dos membros presentes á reunião.
Art. 21 - Havendo manifestação de vontade, eventuais votos
vencidos deverão ser registrados, acompanhado das respectivas justificativas, que
embasaram o voto.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 - As atas de reuniões, bem como seus respectivos anexos,
depois de assinadas serão armazenadas por prazo de 20 (vinte) anos.
Art. 23 - O Conselho Administrativo aprovará a política de
investimentos apresentada pelo Comitê, bem como, alterações no presente
instrumento.
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Art. 24 - As proposituras de modificações, apresentadas pelos
membros, deverão ser precedidas de uma exposição de motivos ao Presidente do
Comitê.
Art. 25 - As atas das reuniões realizadas pelo Comitê deverão
estar disponibilizadas no site da Maringá Previdência no prazo de 5 (cinco) dias
úteis após cada reunião.
Art. 26 — O fluxograma com os procedimentos para análise de
novos investimentos integra este Regulamento na forma do Anexo I.
Art. 27 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria 03/2013.
Maringá, 13 de julho de 2018.

Cinthia Soar:— Amboni
Diretora Superintendente
Maringá Previdência

PORTARIA N. 027/2018 — MGÁPREV
ANEXO I
FLUXOGRAMA
PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE NOVOS INVESTIMENTOS

INÍCIO

Receber as Instituições Financeiras de
forma presencial ou via call conference.

Análise das propostas de investimentos apresentados:
- Enquadrado na Resolução 4.604/2017?
- Enquadrado na Política de Investimentos da Maringá
Previdência?
- Fundo está alinhado com o cenário macroeconômico;
- Quem são: Administrador, Gestor e Custodiante?
Custodiante está entre as dez maiores instituições financeiras?
- Qual é a política de investimento do Fundo?
- O que traz o prospecto, regulamento, lâmina?
- Qual é o desempenho do Fundo em janelas de 12,24 e 36
meses?
- Comparação de desempenho e rentabilidade do Fundo
apresentado com outros da mesma categoria;
Taxa de administração, performance e outros custos do fundo.

Processo de Credenciamento
da Instituição Financeira
(Administrador e Gestor);
- Processo de cadastro da
Maringá Previdência junto à
Instituição;
Aprovação do cadastro;
-Aprovação do
credenciamento;
- Visita para Due Diligente, se
necessário, e quando se tratar
de Fundos de Participações;
- Aporte dos recursos
aprovados;
-Acompanhamento do
desempenho diário do fundo;
Análise do desempenho em 3,
6 e 12 meses.

Quando se tratar de
Fundo de Investimento
Estruturado e fechado,
deverá ser emitido
"Atestado de
compatibilidade de
obrigações presentes e
futuras" pelo Atuário.

Solicitação de parecer, sobre o
Fundo de Investimento pretendido,
à Consultoria Financeira.

Análise positiva
pelo Comitê de
Investimento (Cl)?

Sim

Não

O Cl emite parecer
declinando da
oportunidade de
investimento e
arquiva o processo.

Se for Fundo de Investimento
enquadrado perante a Resolução
4.604/2017, como comum, o próprio
Cl apresenta ao Conselho
Administrativo.

O Cl apresenta parecer para o
Conselho Administrativo.

Se o Fundo de Investimento for
enquadrado perante a Resolução
4.604/2017, como estruturado - FIP,
FIDC, MULTIMERCADO, Fl -será
necessário marcar uma apresentação
do Gestor junto ao Cl e Conselho
Administrativo.

Sim

Análise positiva
pelo Conselho
Administrativo?

Não
Arquivamento do processo.
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FLUXOGRAMA
PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE NOVOS INVESTIMENTOS

LEGENDA PARA ANÁLISE DO FLUXOGRAMA:

Significados:

Símbolos
utilizados
Nome: Terminação

Significado: Indica o início ou o fim de um fluxo no diagrama de processo;

Ille

Nome: Processo
Significado: Indica um determinado processo e suas funções e atividades;

Nome: Decisão
Significado: Mostra que uma decisão terá que ser tomada e que o fluxo
do processo seguirá determinada direção em função dessa decisão.

MARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 19/07/2018

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2931

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA

CAPÍTULO I
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Art. 1º - Este Regulamento estabelece as normas gerais de funcionamento do Comitê de Investimentos da MARINGÁ PREVIDÊNCIA
– Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá.

PORTARIA Nº 37/2018 – SASC.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto nº2629/2014, que dispõe sobre a
Implantação da Comissão de Prevenção de Acidentes – CPA,
no âmbito do Município de Maringá, em especial o seu Art. 6º,
Parágrafo 9º;

Art. 2º - O Comitê é uma instância colegiada de caráter consultivo
e propositivo, voltada para a discussão dos aspectos relativos ao
planejamento, execução, monitoramento e avaliação de estratégias
na gestão dos recursos da MARINGÁ PREVIDÊNCIA.
Art. 3º - Este Regulamento define os seguintes dispositivos:

RESOLVE:

I - Da Composição;

I - Nomear a CPA – Comissão de Prevenção de Acidentes - Gestão
2018/2020 da SASC–Secretaria de Assistência Social e Cidadania,
composta pelos seguintes membros:

II - Da Competência e Responsabilidade;
III - Do Funcionamento;
IV - Das Disposições Gerais.

ELEITOS
CLASSIFICAÇÃO

NOME

Nº VOTOS

01º

Adauto Cezário da Silveira

50

02º

Maria Deuza Rocha Pinto

38

03º

Naylor Moreira Batista

34

04º

Maria Barbosa da Silva

32

05º

Kelli Cristina da Silva

30

06º

Eliane Cristina L. Silveira

21

07º

Luzia do Carmo dos Santos

14

08º

Maria Regina Castaldelli

13

INDICADOS
NOME

PÁG. 73

CARGO

Antônio Luiz Davanço

Titular

Murilo Galvani Nunes

Suplente

Osvaldo de Oliveira

Titular

Daniel Guedes

Suplente

Neos Praeiro Gomes

Titular

Rogério Aparecido Schiavoni Azoni

Suplente

Aline de Souza Francisco do Vale

Titular

Maria Aparecida de Souza Dias

Suplente

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se
as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
Maringá, 17 de Julho de 2018.
Marta Regina Kaiser
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 027/2018 – MGÁPREV
A Diretora Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
INSTITUIR REGULAMENTO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA – Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º - O Comitê de Investimentos será composto por, no mínimo,
3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo todos servidores
de carreira do Município, que terão mandato de 4 (quatro) anos,
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, vedada
a recondução da totalidade de seus membros.
§ 1º - Excepcionalmente, o primeiro mandato do Comitê de Investimentos a partir da publicação deste Regulamento será inferior a
4 (quatro) anos e se encerrará em 30 de junho de 2021.
§ 2º - Em caso de impedimento ou afastamento voluntário de membro do Comitê de Investimento, este comunicará, tempestivamente,
o fato ao Diretor Superintendente que providenciará a nomeação
de um novo membro para substituí-lo.
Art. 5º - O Comitê de Investimentos terá como composição 1 (um)
Presidente, 1 (um) Secretário e no mínimo 1 (um) e no máximo 3
(três) Membros efetivos.
Art. 6º - Todos os membros deverão estar aprovados em exame de
certificação organizado por entidade autônoma e reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, conforme artigo 2º da Portaria 519, de 24/08/2011 e suas alterações.
§ 1º - Os membros do Comitê de Investimentos terão prazo improrrogável de até 60 dias, contados da publicação de sua nomeação,
para apresentar ao Diretor Superintendente a Certificação Profissional ANBIMA – CPA 10 ou a Certificação dos Gestores de Regimes
Próprios de Previdência Social (CGRPPS) da APIMEC/FGV.
§ 2º - Será destituído o membro do Comitê de Investimentos que
não apresente dentro do prazo estipulado, quaisquer das certificações previstas no presente regulamento, sendo que a nomeação
do substituto deverá ser realizada na mesma data da publicação
da exoneração, a qual estará sujeito à mesma condição e prazo.
Art. 7º - A designação dos integrantes do Comitê será feita por meio
de Portaria do Diretor Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá.
Art. 8º - O Comitê de Investimentos será presidido e secretariado
por dois de seus integrantes, certificado conforme artigo 6º, definidos mediante escolha feita em reunião, através do voto dos
respectivos membros.
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Parágrafo Único - A eleição será feita para cada cargo separadamente, com votação nominal, sendo eleito o membro mais votado.
Art. 9º - Os membros do Comitê de Investimentos, de livre nomeação e instituição do Diretor Superintendente, somente perderão o
mandato em virtude de renúncia, condenação judicial transitada
em julgado que gere incompatibilidade para o exercício do cargo
ou mediante processo administrativo instaurado, nos termos do
que dispuser o Regimento Interno da Maringá Previdência, para
apuração de falta grave, responsabilidade ou incompatibilidade.
Parágrafo Único - Salvo hipóteses de afastamento, os membros
do Comitê permanecerão no exercício da função até que seu
sucessor assuma.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Art. 10 - São de competência do Comitê de Investimentos:
I - Analisar os resultados das aplicações financeiras em relação
às metas e demais critérios contidos na política de investimentos;
II - Acompanhar a evolução patrimonial e a sua diversificação;
III - Analisar e emitir parecer sobre os critérios de escolha das
instituições financeiras onde a MARINGÁ PREVIDÊNCIA poderá
efetuar os seus investimentos, tendo como referência as proposições apresentadas;
IV - Analisar e emitir parecer sobre os mercados, setores e empresas onde a MARINGÁ PREVIDÊNCIA poderá efetuar as suas
aplicações, observando as proposições apresentadas;
V - Analisar e emitir parecer sobre outras oportunidades de investimentos, observando as proposições apresentadas;
VI - Avaliar os resultados das estratégias de investimento adotadas
para assegurar conformidade com as diretrizes de investimento e
para determinar o seu grau de sucesso;
VII - Propor critérios para as operações com participantes, no
tocante a taxa a serem adotados, prazos limites de amortização
e outras margens;
VIII - Propor, anualmente, a política de investimentos, bem como
eventuais revisões, para posterior aprovação pelo Conselho Administrativo;
IX - Acompanhar o desempenho obtido pelos investimentos, em
consonância com a política de investimentos, bem como com os
limites de investimentos e diversificações estabelecidos;
X - Alocar taticamente os investimentos, em consonância com a
política de investimentos, o cenário macroeconômico, e as características e peculiaridades do passivo, desde que aprovado pelo
Conselho Administrativo;
XI - Selecionar opções de investimentos, verificando as oportunidades de ingressos e retiradas em investimentos e encaminhar ao
Conselho Administrativo para análise e deliberação final;
XII - Zelar por uma gestão de ativos em consonância com a legislação em vigor e as restrições e diretrizes contidas na política de
investimentos e que atendam aos mais elevados padrões técnicos,
éticos e de prudência.
Art. 11 - São de responsabilidade dos membros do Comitê de
Investimentos:
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I - Possuir conhecimento dos valores e propósitos da entidade;
II - Estar livre de conflito de interesses;
III - Estar alinhado com os valores da Entidade;
IV - Ter integridade pessoal;
V - Comparecer às reuniões, quando convocado;
VI - Justificar ao presidente do Comitê, eventual ausência nas
reuniões convocadas;
VII - Examinar antecipadamente os assuntos que serão discutidos
na reunião;
VIII - Propor temas para serem discutidos;
IX - Votar com responsabilidade, registrando o seu voto em ata,
em caso de discordância;
X - Manter em caráter confidencial as informações reservadas a
que tiver acesso;
XI - Requerer, a qualquer tempo, a realização de reunião extraordinária, se julgar necessário;
XII - Sugerir a inclusão de assuntos na pauta de reunião, podendo
apresentá-los extra pauta, se a urgência assim o exigir;
XIII - Assegurar a boa gestão do Comitê e a sua eficácia;
XIV - Convidar outros profissionais para participarem de reuniões,
sem direito a voto;
XV - Zelar pelas decisões e atividades do Comitê.
Art. 12 - São responsabilidades do Presidente do Comitê de Investimentos:
I - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, indicando
dia, local e hora da realização, observando os prazos previstos;
II - Fixar a pauta dos assuntos que serão abordados nas reuniões
do Comitê de Investimentos, que deverá, sempre que possível,
estar embasada em alguma exposição contendo todas as informações necessárias para discussão e proposição dos mesmos;
III - Apresentar ao Conselho de Administração, quando solicitado,
os resultados financeiros e as deliberações do Comitê;
IV - Elaborar o cronograma anual das reuniões ordinárias;
V - Zelar por uma gestão de ativos, em consonância com a legislação em vigor e as restrições e diretrizes contidas na política de
investimentos, e que atendam aos mais elevados padrões técnicos,
éticos e de prudência;
VI - Definir atividades e prazos aos membros do Comitê;
VII - Assegurar que o conteúdo das discussões do Comitê esteja
relatado nas atas, bem como formalizar o envio destes documentos
ao Conselho Administrativo;
VIII - Encaminhar as proposições do Comitê de Investimentos da
Maringá Previdência para serem examinadas pelo Conselho de
Administração, no que diz respeito à política de investimentos.
Art. 13 - São responsabilidades do Secretário do Comitê de Investimentos:
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I - Comunicar e expedir as convocações das reuniões, de acordo
com o calendário e deliberação do Presidente;
II - Lavrar as respectivas atas das reuniões, submetendo-as à
aprovação e assinatura pelos membros do Comitê, através do
Presidente;
III - Ordenar os processos e a documentação para as reuniões;
IV - Arquivar e manter organizada a documentação relativa às
atividades desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 14 - As reuniões do Comitê somente se instalarão com, no
mínimo, a maioria simples de seus membros.
Art. 15 - Qualquer membro poderá solicitar reunião extraordinária,
desde que devidamente justificado.
Art. 16 - Nas reuniões ordinárias os seguintes assuntos deverão
compor a pauta, obrigatoriamente:
a) Análise do cenário macroeconômico de curto prazo, bem como
as expectativas de mercado;
b) Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio dos
diversos segmentos de aplicação;
c) Proposições de investimentos/desinvestimentos, considerando
avaliações técnicas com relação aos ativos objetos da proposta,
que justifique o movimento proposto.
Art. 17 - No horário convocado, a reunião será instalada pelo
Presidente do Comitê, que declarará abertos os trabalhos. Não se
alcançando o quorum mínimo de seus membros, a reunião será
cancelada pelo Presidente ou pelo membro mais idoso presente,
lavrando-se Termo de Comparecimento constando a ocorrência e
a assinatura dos membros presentes.
Parágrafo Único - Não havendo o quorum exigido, será convocada nova reunião que deverá ser realizada no prazo máximo de 3
(três) dias.
Art. 18 - As consultas e proposições serão registradas em ata, que
será submetida à aprovação e assinada pelos membros presentes.
Art. 19 - Sempre que se julgar necessário, poderão ser convidados
especialistas de mercado ou quaisquer outras pessoas que venham
a contribuir para a análise e discussão de assunto da pauta.
Art. 20 - As decisões do Comitê serão aprovadas com o voto mínimo
de 2/3 dos membros presentes à reunião.
Art. 21 - Havendo manifestação de vontade, eventuais votos
vencidos deverão ser registrados, acompanhado das respectivas
justificativas, que embasaram o voto.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22 - As atas de reuniões, bem como seus respectivos anexos,
depois de assinadas serão armazenadas por prazo de 20 (vinte)
anos.
Art. 23 - O Conselho Administrativo aprovará a política de investimentos apresentada pelo Comitê, bem como, alterações no
presente instrumento.
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Art. 24 - As proposituras de modificações, apresentadas pelos
membros, deverão ser precedidas de uma exposição de motivos
ao Presidente do Comitê.
Art. 25 - As atas das reuniões realizadas pelo Comitê deverão
estar disponibilizadas no site da Maringá Previdência no prazo de
5 (cinco) dias úteis após cada reunião.
Art. 26 – O fluxograma com os procedimentos para análise de novos investimentos integra este Regulamento na forma do Anexo I.
Art. 27 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria 03/2013.
Maringá, 13 de julho de 2018.
Cinthia Soares Amboni
Diretora Superintendente Maringá Previdência
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