
          PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

DECRETO nº 9.167, DE 08 DE ABRIL DE 2022.

Institui  o  Comitê  de  Investimentos  do  Instituto  Brusquense  de
Previdência – IBPREV, estabelece sua regulamentação, e dá outras
providências.

O PREFEITO DE BRUSQUE no uso de suas atribuições, de acordo com o inciso IV do art. 82 da
Lei Orgânica do Município e art. 95, §2º, e;

Considerando o que dispõe a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e suas alterações,
e a necessidade do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, de manter Comitê de Investimentos junto ao
seu RPPS, e investir seus recursos, segundo as normas da Comissão de Valores Mobiliários e do Ministério do
Trabalho e Previdência, e diante do relevante interesse público,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto Brusquense de Previdência -
IBPREV, como órgão atuante no processo decisório, quanto a execução da política de investimentos do Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS Municipal.

Art. 2º O Comitê de Investimentos será composto por 03 (três) membros, nomeados pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, sendo 01 (um) vinculado o servidor ocupante da função de Gestor dos Recursos
do  RPPS  Municipal,  e  02  (dois)  servidores  efetivos,  vinculados  a  Administração  Direta  e  Indireta  desta
Administração Municipal.

§ 1º Para composição do Comitê de Investimentos do RPPS do Município de  Brusque, ficam
nomeados os seguintes servidores:

a) Antonio Carlos Cerchiari Junior (membro nato);
b) Ernani Bologinini;
c) Fabrícia Regina Imhof Lapolli;

§ 2º Os membros do Comitê de Investimentos, deverão possuir a Certificação exigida pelo inciso
IV  do  §  1º  do  art.  4º  da  Portaria  SEPRT-ME nº  9.907/2020,  observando-se  ainda  as  disposições  finais  e
transitórias da Portaria supracitada e suas alterações.

§  3º  Os  membros  do  Comitê  de  Investimentos,  que  ainda  não  possuem  a  Certificação
mencionada no parágrafo anterior, terão o prazo de 06 (seis) meses para sua obtenção, contados a partir da data
de publicação deste Decreto.

Art. 3º Compete ao Comitê de Investimentos, zelar pelo bom direcionamento dos investimentos,
diretrizes  e  objetivos,  buscando  de  forma  constante  e  permanente,  que  o  IBPREV mantenha  o  nível  de
excelência e de qualidade no encaminhamento, solução e execução das matérias levadas a seu exame, ou que
lhe são pertinentes, buscando assegurar, em suas decisões, opiniões, votos e atos, a sustentabilidade financeira
e garantia de perenidade do IBPREV e, com as seguintes atribuições:

I – estabelecer as diretrizes gerais da política de investimentos de gestão financeira do Instituto,
submetendo-as ao Conselho de Administração para elaboração e aprovação e, propor-lhe, quando necessário,
sua revisão;
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II  – propor e aprovar os planos de aplicação financeira dos recursos, seguindo a política de
investimentos do Instituto;

III – apreciar os cenários econômico-financeiros de curto, médio e longo prazo, com elaboração
de relatórios gerenciais e de acompanhamentos para tomada de decisão;

IV  –  observar  e  aplicar  os  limites  de  alocações,  em fundos  de  acordo  com as  normas  da
Comissão de Valores Mobiliários e do Ministério do Trabalho e Previdência;

V – analisar as taxas de juros, de administração e de performance das aplicações existentes e as
que vierem ser realizadas;

VI – deliberar, após as devidas análises, a aplicação em novas Instituições Financeiras que ainda
não integram o portfólio de investimentos do IBPREV;

VII – fornecer subsídios à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, na seleção de
gestores financeiros, bem como, se for o caso, as exclusões que julgar procedente;

VIII – realizar pesquisas e estudos, com a finalidade de atualização das normas e legislações
pertinentes, que deverão ser divulgadas para todos os membros do Comitê de Investimentos; e

IX – praticar os demais atos atribuídos pelas legislações específicas e vigentes.

Parágrafo único. Os membros deste Comitê, podem solicitar aquisição de materiais de estudos
pertinentes ao mercado financeiro, bem como inscrições e diárias para cursos, certificações e treinamentos na
área, mediante custeamento pelo IBPREV.

Art.  4º  O Comitê  de  Investimentos  se  reunirá  ordinariamente  em 01  (uma)  reunião  mensal,
podendo se reunir extraordinariamente, por convocação de quaisquer de seus membros, com no mínimo 02
(dois) dias de antecedência e com pauta previamente definida no próprio instrumento convocatório.

§ 1º Para instalação das reuniões, é necessário a presença de no mínimo 2 (dois) membros do
Comitê de Investimentos.

§ 2º O Comitê de investimentos, atuará de forma colegiada, e suas deliberações ocorrerão por
maioria simples.

§  3º  As  deliberações  do  Comitê  de  Investimentos,  estabelecido  neste  ato,  terão  caráter
vinculativo, e suas decisões serão soberanas, devendo constar em suas atas o teor dos votos proferidos por
seus membros.

§  4º  As  matérias  analisadas  e  aprovadas  pelo  Comitê  de  Investimentos,  serão  registradas
fisicamente em ata, elaboradas no momento da reunião, que após aprovada, será assinada por seus integrantes,
e ficará arquivada juntamente aos pareceres e posicionamentos, que subsidiaram as recomendações e decisões.

Art. 5º As informações sobre os processos de investimento e desinvestimento dos recursos do
RPPS, estarão acessíveis junto ao próprio Comitê de Investimentos, bem como serão disponibilizadas, através
do endereço eletrônico http://www.  ibprev  .sc.gov.br/  .
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Art. 6º As despesas previstas no parágrafo único do artigo 3º, correrão por conta das dotações
orçamentárias vigentes do IBPREV.

Art.  7º  Faculta  aos  membros  deste  Comitê,  resolver(rem)  os  casos  que  não  estejam
contemplados neste Decreto, mas que atendam as disposições legais e normatizações do Ministério do Trabalho
e Previdência Social e demais órgãos que disciplinam o Sistema Financeiro Nacional.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as disposições em
contrário.

                                     Prefeitura Municipal de Brusque, em 08 de abrilde 2022.

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque

DR. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete do Prefeito
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