
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO N° 010 DE 19 DE JANEIRO 2016.

Dispiie sobre a criaciio do comite
de investimentos do instituto de
previdencia dos servidores
publicos de caruaru
Caruarul'rev e da outras
providencias.

o Prefeito do Municipio de Caruaru, Estado de Pernambuco, no usa de suas atribuicoes
legais e de acordo com a Lei Organica do Municipio, considerando 0 disposto em artigo
3° A da Portaria MPS/GM N° 519, de 24 de agosto de 2011, com redacao dada pela
Portaria MPS n° 440, de 09 de outubro de 2013,

DECRETA:

Art. 1° Fica instituido 0 Cornite de Investimentos no ambito do Instituto de
Previdencia dos Servidores Publico de Caruaru - CaruaruPrev, passando a compor a sua
organizacao administrativa como orgao auxiliar no processo decisorio quanto a
execucao da politica de investimentos dos recursos previdenciarios.

Art. 2° 0 Comite de Investimentos sera constituido por 5 (cinco) membros:
1- 01 (um) servidor responsavel pela gestae dos recursos do RPPS, que atuara na

qualidade de Presidente do Cornite, 0 qual devera ter sido aprovado em exame de
certificacao organizado por entidade autonoma de reconhecida capacidade tecnica e
difusao no mercado brasileiro de capitais, cujo conteudo abrangera, no minimo, 0 .

contido na anexo a esta Portaria MPS 519/2011;

II - 04 (quatro) servidores vinculados ao ente federativo ou a unidade gestora do
regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre norneacao e exoneracao.

§ 1° Os membros do Comite de Investimentos de que trata 0 inciso II deste artigo
terao mandato de 02 (dois) anos, permitida reconducao para mais um mandato.

§ 2° Os membros do Cornite de Investimentos nao perceberao vencimentos pelo
desempenho do mandato, sendo os services prestados considerados relevantes ao
Municipio.

Art. 3° Compete ao Cornite de Investimentos:
I - analisar a conjuntura, cenarios e perspectivas de mercado;
II - tracar estrategias de composicao de ativos e sugerir alocacao com base nos

cenarios;
III - avaliar as opcoes de investimento e estrategias que envolvam corrrpra, venda

e/6u renovacao dos ativos das carteiras do CaruaruPrev;
IV - avaliar riscos potenciais;
V - analisar e sugerir politicas e estrategias de investimentos ao Conselho de

Gestae e Diretoria Executiva do CaruaruPrev;
VI - propor alteracoes na Politica de Investimentos.
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Art. 4° 0 Comite de Investimentos se reunira mensalmente, ressalvadas as
reunioes extraordinarias, que serao convocadas pelo seu Presidente, caso necessario.

§1° As deliberacoes do Cornite dar-se-a pelo voto simples de seus membros.

§ 2° Das reunifies do Cornite de Investimentos serao lavradas atas que, assinadas
pelos seus membros presentes, serao arquivadas no CaruaruPrev e disponibilizadas para
consulta, mediante requerimento dirigido ao Presidente.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Caruaru, 19de janeiro de 2016; 195°da Independencia; 128°da Republica.

JOSE QUEIROZ DE
Prefeito
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