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REGIMENTO INTERNO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS INSTITUIÇÃO, FINALIDADE E D URAÇÃO 

 
Art. 1º. O Comitê de Investimentos e suas Normas Gerais de funcionamento 
são instituídos por Resolução do Presidente do Instituto, em cumprimento ao 
estabelecido na política de investimentos do IPREF. 
 
Art 2º. O Comitê de Investimentos tem finalidade consultiva, auxiliando a 
Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira e os membros dos Conselhos 
Administrativo e Fiscal, no que se refere a 
política de investimentos do IPREF. 
 
Art 3º. Os membros do Comitê de Investimentos serão nomeados pelo 
Presidente do Instituto e podem ser alterados a qualquer momento, sendo 
recomendado, que as alterações de uma única vez, não ultrapassem o limite 
de 80% de sua composição. 
Parágrafo único. O prazo de duração do Comitê ficará vinculado a definição da 
Política de Investimentos. 
 

COMPOSIÇÃO 
Artº 4º. O Comitê de Investimentos será integrado por no mínimo 06 (seis) 
membros, definidos pelo Presidente do Instituto, sendo 01 membro pertencente 
ao Conselho Administrativo, 01 membro pertencente ao Conselho Fiscal, e os 
demais, entre os servidores do IPREF, mediante nomeação publicada no Diário 
Oficial do Município de Guarulhos. 
Parágrafo único. A coordenação será indicação da Presidência do IPREF e o 
secretário(a) será escolhido 
entre seus membros, como também, seus eventuais substitutos em caso de 
ausência. 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 
Art 5º. Compete ao Comitê de Investimentos efetuar o acompanhamento, 
análise e o controle das aplicações financeiras, segmentos de mercado e das 
instituições financeiras, frente á Política de Investimentos, mediante prévia 
exposição do gestor dos Fundos Previdenciários e manifestando-se por 
relatório formal, após cada reunião, aos gestores do IPREF. 
Parágrafo único. O Comitê poderá agendar com representantes de Instituições 
Financeiras para apresentação de seus produtos, visando o atendimento de 
suas atribuições. 
 

DAS REUNIÕES E FUNCIONAMENTO 
Art 6º. O Comitê de Investimentos reunir-se-á, mensalmente, para 
acompanhamento, trimestralmente, para análise e verificação das alterações 
nos cenários econômicos, os riscos e as rentabilidades das aplicações; e, 
semestralmente, deverá propor exclusão, inclusão ou alteração das 
aplicações/instituições financeiras com pior desempenho ou baixa avaliação 
quanto á qualidade do serviço prestado, municiando os gestores e os 
conselheiros com avaliação formal. 



§1º. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas, a qualquer 
momento, pelo Presidente ou Diretoria do IPREF, ou ainda, pela coordenação 
dos trabalhos do Comitê, mediante justificativa de urgência. 
§ 2º. As reuniões somente serão realizadas com quorum mínimo de 04 
membros. 
§3º. As reuniões do Comitê serão realizadas durante o horário normal de 
trabalho, sendo a participação de membros considerada “serviço público 
relevante” e a ausência no local de trabalho ficará justificada. 
§4º. As reuniões serão registradas em ata e juntadas em processo próprio, com 
os assuntos tratados, destacando-se as conclusões e votações nominais e 
suas justificativas. 
 
Art 7º. Nas reuniões mensais serão repassados documentos, dados e relatórios 
referentes ao mês anterior, onde serão analisadas as aplicações, devendo ser 
obrigatória a apreciação dos extratos e evoluções diárias das aplicações, 
relatório pormenorizado e extrato consolidado. 
 
Art 8º. Nas reuniões trimestrais será colocado sob análise, o desempenho das 
aplicações/instituições financeiras e na semestral, serão analisadas as 
propostas de exclusão, inclusão ou alteração das aplicações/instituições 
financeiras, com pior desempenho ou baixa avaliação, sugerindo alterações a 
serem adotadas pelo Presidente do IPREF. 
§ 1º. A reunião trimestral substituirá a reunião mensal do respectivo mês. 
§2º. A reunião semestral substituirá a reunião trimestral do respectivo mês. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art 9º. As sugestões do Comitê de Investimentos deverão observar as normas 
e limites para investimentos estabelecidos na Política de Investimentos, 
período 2009/2011 do IPREF, e demais resoluções em vigor. 
 
Art 10. Este Regimento poderá ser revisto, a qualquer tempo, pela Presidência 
do IPREF, respeitado as Leis pertinentes, as Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional e, a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho 
Administrativo do IPREF, com a devida manifestação do Comitê. 
 
Art. 11. A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 14 de janeiro de 2010. 
LUIS CARLOS DOS SANTOS 

Presidente do IPREF 
 


