
DECRETO Nº 41775, DE 27 DE AGOSTO DE 2019.

ESTABELECE O REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM - IPREMB.

O Prefeito Municipal de Betim, no desempenho de suas atribuições,
e Considerando a Lei Municipal nº 4275/2005, o art. 6º, IV da Lei Federal
9.717/1998, e o disposto no art. 3º-A da Portaria MPS/GN nº 519, de 2011 e na
Portaria MPS 170/2012, DECRETA:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA DO COMITÊ

Art. 1º - O Comitê de Investimentos é um órgão exclusivamente
consultivo, reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, para analisar,
avaliar e emitir recomendações sobre proposições de investimentos; acompanhar
o desempenho e resultados da carteira administrada, tudo em conformidade com
os objetivos estabelecidos pela politica de investimentos.

Art. 2º - O Comitê de Investimentos do IPREMB deverá observar a
legislação e diretrizes pertinentes à matéria, especialmente as normas e
orientações exaradas pelos seguintes órgãos:

I - Banco Central do Brasil;

II - Comissão de Valores Mobiliários;

III - Conselho Monetário Nacional;

IV - Ministério da Previdência Social;

V - Sistema Financeiro Nacional;

VI - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS

Seção I
Da Composição

Art. 3º - Fica estabelecido que o Comitê de Investimentos deverá
ser composto por no mínimo 05 (cinco), membros titulares nomeados através de
Decreto expedido pelo Chefe do Executivo Municipal dentre os servidores
efetivos ou inativos vinculados ao Ente Federativo ou à Unidade Gestora do
regime próprio do Município, bem como titulares de cargo efetivo com ou sem
cargo de livre nomeação e exoneração, com conhecimento sobre investimentos,
dentre os quais um deles será nomeado um para ocupar a função de Presidente
desse colegiado.

§ 1º - O mandato dos membros do Comitê de Investimentos
compreenderá o período de 01 (um) ano.

§ 2º - O exercício da função de membro do Comitê de Investimentos,
não será remunerado, podendo ser desempenhado em horário de expediente de
trabalho e considerado serviço público efetivo e relevante na avaliação de



desempenho funcional.

§ 3º - As decisões do Comitê de Investimentos dar-se-ão por voto
da maioria qualificada dos membros.

Art. 4º - Para o exercício das atribuições do Comitê de
Investimentos serão designadas as seguintes funções:

a) Presidente;

b) Secretário, designado entre os próprios membros do Comitê de
Investimentos;

c) Membros.

Art. 5º - Fica definido que a escolha dos membros para compor o
Comitê de Investimentos serão aqueles designados no art. 3° deste decreto e
deverá preencher pelo menos 02 (dois) dos requisitos abaixo:

I - certificação mínima CPA10 ou equivalente, comprovável através
de certificado;

II - escolaridade de nível superior com formação em administração,
contabilidade, atuária, direito ou economia, comprovável através de diploma;

III - experiência no exercício de atividade financeira e/ou
mercado de capitais, comprovável pela CTPS, ou por documento que demonstre
vínculo laboral ou outros;

IV- Não ter sofrido nenhuma penalidade administrativa por infração
de legislação de seguridade Social;

Seção II
Da Vacância no Comitê

Art. 6º - Ocorrendo vacância dentre os membros do Comitê de
Investimentos proceder-se-á da seguinte forma:

I - no caso de aposentadoria de servidor, no exercício da função
de membro do Comitê de Investimentos, será oportunizado ao mesmo o direito de
permanecer nessa qualidade pelo tempo restante de seu mandato;

II - caso o servidor aposentado opte por não permanecer:

a) deverá haver a substituição do referido membro do Comitê de
Investimentos, seguindo as disposições deste Regimento;

b) o novo membro somente complementará o mandato do ex-membro do
comitê substituído.

Seção III
Da Destituição do Mandato de Membro

Art. 7º - Fica vedado aos membros do Comitê de Investimentos
efetuarem negócios de qualquer natureza, direta ou indiretamente,
relacionados ou em nome do Instituto de Previdência Social do Município de



Betim junto às instituições financeiras ou equivalentes.

Art. 8º - Os membros do Comitê de Investimentos serão destituídos
de seus mandatos nas seguintes hipóteses:

I - renúncia expressa;

II - perda da qualidade de segurado do RPPS nas hipóteses de
morte, exoneração, demissão ou posse em outro cargo efetivo inacumulável;

III - licença sem vencimentos;

IV - licença para desempenho de mandato classista;

V - licença para o serviço militar;

VI - três ausências injustificadas às reuniões do colegiado de
forma consecutiva ou seis intercaladas, durante o ano civil;

VII - aposentadoria com opção por não mais exercer a função de
membro do Comitê de Investimentos;

VIII - conduta inadequada ou incompatível com requisitos de ética
e profissionalismo indispensáveis para o desempenho do mandato;

IX - denúncia em que restar comprovada da prática de atos lesivos
aos interesses do IPREMB, garantido o contraditório e ampla defesa em
Processo Administrativo Disciplinar;

X - decisão motivada de maioria do colegiado em reunião específica
para esse fim.

Seção IV
Das Competências

Art. 9º - Compete ao Comitê de Investimentos:

I - examinar e fazer recomendações sobre a proposta de Política de
Investimentos do IMP para o exercício seguinte;

II - examinar e, quando for o caso, fazer recomendações de revisão
da Política de Investimentos em aplicação;

III - recomendar a adoção de melhores estratégias financeiras nas
aplicações;

IV - acompanhar a execução da Política de Investimentos e
verificar se os investimentos estão sendo feitos dentro dos limites de risco
permitidos;

V - comparecer, através da totalidade ou parte dos seus membros,
quando convocado, às reuniões do Conselho Administrativo, com o intuito de
melhor esclarecer as recomendações encaminhadas.

Parágrafo único - O Comitê de Investimento reunir-se-á mensalmente
para emitir parecer sobre a carteira administrada do instituto realizadas



através da instituição financeira.

Art. 10 - São atribuições do Presidente do Comitê de
Investimentos:

I - presidir as reuniões, orientar os debates;

II - designar dentre os membros quem exercerá a função de
Secretário, bem como quem o substituirá nas suas ausências e impedimentos;

III - expedir e encaminhar, através do Secretário, ofícios,
requerimentos, atos de convocação para reuniões extraordinárias do Comitê;

IV - requisitar aos órgãos de direito, informações que o colegiado
necessite;

V - solicitar estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do
Comitê de Investimentos;

VI - decidir, após apreciação do colegiado, sobre matéria urgente
e inadiável, submetendo a decisão à homologação em reunião extraordinária a
ser convocada;

VII - exercer demais atribuições que sejam inerentes a sua função.

Art. 11 - Compete ao Secretário do Comitê de Investimentos:

I - expedir por determinação do Presidente ofícios, requerimentos,
atos de convocação para reuniões ordinárias ou extraordinárias;

II - elaborar as pautas de acordo com a orientação do Presidente e
secretariar as reuniões do Comitê de Investimentos, lavrando as respectivas
atas;

III - comunicar oficialmente à Diretoria Executiva, ao Conselho
Municipal de Previdência Social e ao Conselho Fiscal sobre matérias
relevantes;

IV - expedir convites e convocações às pessoas que não integram o
Comitê de Investimentos, para que, a critério do Presidente, compareçam as
reuniões do colegiado;

V - minutar correspondências a serem assinadas pelos membros;

VI - requisitar à Diretoria Executiva do IPREMB o fornecimento de
material, a disponibilidade de espaço ou a prestação de serviços necessários
ao bom desempenho dos trabalhos dos conselheiros;

VII - zelar pela guarda e conservação do Livro Ata;

VIII - manter registro sobre eventuais processos empoder do
Conselho Municipal de Previdência Social e ao Conselho Fiscal;

IX - outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente,
inerentes a sua função de Secretário.



Art. 12 - Compete aos membros do Comitê de Investimentos:

I - zelar em suas decisões, pelo fiel cumprimento e observância
dos critérios e normas estabelecidos em Lei, nos regulamentos e neste
REGIMENTO INTERNO;

II - participar das reuniões, debatendo as matérias em exame;

III - requisitar à Diretoria Executiva, ao Conselho Municipal de
Previdência e ao Conselho Fiscal, dados e informações que julguem necessários
ao bom desempenho de suas atribuições.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO COMITÊ

Seção I
Da Periodicidade das Reuniões

Art. 13 - O Comitê de Investimentos reunir-se-á mensalmente,
conforme calendário a ser fixado na primeira reunião do colegiado, e
extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, e quando não possa ser
aguardada a próxima reunião ordinária estabelecida em cronograma próprio.

§ 1º - Quando reunido em caráter ordinário ou extraordinário só
poderá tratar-se de assuntos para os quais os membros tenham sido
expressamente convocados, exceto por manifestação em contrário do Presidente
do Comitê de Investimentos.

§ 2º - A convocação para reunião extraordinária será solicitada
pelo Presidente, pela maioria dos membros ou por proposta da Diretoria
Executiva, observando-se o prazo de 01 (dia) dia útil para respectivo
agendamento, cujo prazo poderá ser reduzido em caso de necessidade imperiosa.

Seção II
Do Quórum para Realização de Reuniões

Art. 14 - Fica estabelecida como quórum mínimo para a realização
de reuniões do Comitê de Investimentos a presença de, no mínimo 03 (três)
membros.

§ 1º - Dos avisos de convocação das reuniões extraordinárias
constarão, obrigatoriamente, a pauta do dia, o local, a data e a hora da
reunião.

§ 2º - Das reuniões do Comitê de Investimentos lavrar-se-á ata
contendo o resumo das matérias, considerando-se válidas mediante assinatura
dos membros presentes, e das deliberações que serão tomadas por maioria de
seus representantes.

§ 3º - Estará impedido de votar o membro que tiver interesse
pessoal no assunto ou estiver ligado por parentesco ou afinidade até o
terceiro grau, inclusive, em linha reta e colateral a qualquer parte
interessada.

Seção III
Das Ausências nas Reuniões



Art. 15 - Para a hipótese de licença ou afastamentos em
períodoigual ou superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, renúncia,
perda de mandato, falecimento ou qualquer outro impedimento que acarrete
vacância, o membro será obrigatoriamente substituído por outro membro.

§ 1º - O membro que não puder comparecer à reunião para a qual foi
convocado, deverá justificar sua ausência ao Presidente do Comitê.

§ 2º - Todos os casos de ausência a reuniões do Comitê de
Investimentos, por motivos alheios ou não à vontade do membro, deverão ser
registrados em ata para fins de avaliação posterior relativa à eventual
destituição de mandato.

§ 3º - A falta de comparecimento a 03 (três) reuniões ordinárias
consecutivas ou 06 (seis) alternadas durante o ano civil, sem motivo
justificado, importará em perda do mandato de membro do Comitê de
Investimentos, a ser declarado pelo colegiado através de seu Presidente.

Art. 16 - Entende-se como fato justificador para ausência a
reuniões do Comitê de Investimentos e que não constituem motivação para
eventual extinção de mandato as hipóteses das férias e/ou das licenças
previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Betim.

§ 1º - Excepcionalmente poderão ser reputadas válidas outras
circunstâncias que sejam consideradas aptas a justificar a ausência nas
reuniões, desde que formalizadas por escrito pelo membro ausente e aprovadas
por maioria simples dos membros do Comitê de Investimentos e, em todos os
casos, registrar em ata.

§ 2º - Caso o membro encontre-se em alguma das licenças elencadas
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Betim, será facultada a
participação do membro na reunião e, se assim o fizer, terá direito a voz e
voto.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - O Comitê de Investimentos deverá zelar pelos seus
compromissos, diretrizes, objetivos, buscando de forma constante e permanente
que a Instituição que representa esteja comprometida com a transparência,
qualidade na prestação dos serviços propostos, em busca de soluções e
execução das matérias levadas a seu exame ou que lhe são pertinentes,
assegurando sempre a eficiência e eficácia em suas decisões, opiniões, votos
e atos.

Art. 18 - Os casos omissos no Regimento Interno do Comitê de
Investimentos serão apreciados em reunião do colegiado, com a presença da
maioria absoluta dos membros.

Art. 19 - A Diretoria Executiva do IPREMB poderá fazer alterações
no Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o



Decreto nº 38447, de 06 de agosto de 2015.

Prefeitura Municipal de Betim, 27 de agosto de 2019.

Vittorio Medioli
Prefeito Municipal

Bruno Ferreira Cypriano
Procurador-Geral do Município


