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1. Introdução 
 
 A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) tem como finalidade a 
administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do Município 
(RPPS), exercendo a administração do fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, 
compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, 
projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; 
Propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e 
propor ajustes à organização e operação do FUNPREI 
  

O IPOJUCAPREV atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; 
Diretoria de Investimento e Diretoria Administrativa-Financeira. Sendo gerida em conjunto com os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Investimentos. 
  

Esse plano de ação anual visa identificar as principais metas e atividades a serem exercidas pela 
autarquia, visando o atendimento às mudanças legislativas e às melhores práticas de gestão dos Regimes 
Próprios de Previdência Social. 
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2. Estrutura da IpojucaPrev 
 

Conforme estabelecido no Art 4° da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015, a Autarquia 
Previdenciária do Município do Ipojuca – IpojucaPrev terá a seguinte estrutura básica:  
 

I – Presidência; 
II – Procuradoria Geral; 
III – Diretoria de Investimentos; e,  
IV – Diretoria Administrativa-Financeira 

 
 

2.1 Presidência 
 

Art. 5° e art. 6° da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015. 
 

A Presidência há de ser exercida por um Presidente Executivo, com o apoio dos órgãos definidos no 
art. 4° da lei citada anteriormente, sendo esse o órgão incumbido de gerir a IpojucaPrev. Fica estabelecido 
como suas competências: Representar a IpojucaPrev em juízo ou fora dele; Providenciar, conjuntamente 
com o Diretor de Investimentos, as aplicações e investimentos a serem efetuados; Elaborar, em conjunto 
com o Dir. Administrativo-Financeiro, a proposta orçamentária anual da IpojucaPrev; Expedir instruções e 
ordens de serviços; Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo do FUNPREI e do 
Conselho Fiscal do FUNPREI; dentre outras.  
 
 

2.2 Procuradoria Geral 
 

Art. 7° da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015. 
 

A Procuradoria Geral é estruturada pelo Procurador Geral e pelo Diretor Jurídico-Administrativo, cargos 
esses de provimento em comissão. Sendo o órgão superior de assistência e consultoria jurídica à 
IpojucaPrev, a Procuradoria Geral passa a integrar a sua estrutura organizacional, estando diretamente 
subordinada à Presidência. Tem como competência: Elaborar pareceres acerca das matérias em tramitação 
na IpojucaPrev, inclusive normativas; representar a IpojucaPrev em juízo, sempre que cabível; opinar 
previamente na celebração de contratos e convênios; exercer atribuições correlatas á assistência e 
consultoria jurídica da IpojucaPrev; dentre outras.  
 
 

2.3 Diretoria de Investimentos  
 

Art. 8° da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015. 
 

A Diretoria de Investimentos é composta por um Superintendente e um Diretor de Investimentos, e ao 
mesmo atribui-se as seguintes competências: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de 
benefícios do FUNPREI, observada a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário 
Municipal e atendendo as diretrizes da política nacional de investimentos definidas pelos órgãos com esta 
competência; Representar a IpojucaPrev nas assembléias de cotistas e quando junto às Instituições 
Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de investimentos em arquivo 
segregado e local seguro; Estar disponível sempre que solicitado por qualquer integrante da IpojucaPrev, 
bem como pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do FUNPREI e pelo Comitê de Investimentos do 
FUNPREI; Substituir o Diretor Administrativo-Financeiro em seus eventuais impedimentos ou ausências; 
Dentre outras atribuições. 
 

2.4 Diretoria Administrativa-Financeira 
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Art. 9° da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015. 
 

Esta diretoria é composta por um Diretor Administrativo-Financeiro, e esse, por sua vez, tem as 
seguintes competências: Manter o serviço de protocolo, expediente, arquivo, controle de serviços 
relacionados com a aquisição, recebimento, guarda e controle de bens de consumo; Manter atualizadas as 
contabilidades financeira e patrimonial; Providenciar a elaboração da proposta de orçamento anual e do 
plano plurianual, e acompanhar sua execução; Manter controle dobre guarda dos valores, títulos e 
disponibilidades financeiras e demais documentos que integram o patrimônio da IpojucaPrev e do 
FUNPREI; Atender e orientar os segurados quanto aos seus direitos e deveres para a obtenção de 
benefícios junto ao FUNPREI; Substituir o Presidente Executivo em seus eventuais impedimentos ou 
ausências; Dentre outras atribuições.  

 
2.5 Conselho Deliberativo 

 
Art. 64° e 65° da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006. 

 
O Conselho Deliberativo do FUNPREI é constituído por seis membros efetivos e um membro suplente 

para cada um, a saber: 
 

I – Dois segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito, o 
qual designará um deles para presidir o órgão.  

 
II - Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo, indicado pelo seu Presidente da 

Câmara. 
 
III – Dois segurados representantes do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município, 

indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município. 
 
IV – Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do 

Município. 
 
 
Os membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo foram nomeados pela Portaria nº 

253/2020, de 05 de fevereiro de 2020. Conforme composição abaixo: 
 

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

NOME  VINCULO INDICADO PELO MEMBRO 

MARCOS BASTOS LINS  Servidor Efetivo  Poder Legislativo TITULAR  

JOALDO JOSÉ DA SILVA  Servidor Efetivo  Poder Legislativo SUPLENTE 

ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  TITULAR  

MARCELO RICARDO DE SANTANA  Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  TITULAR  

JOSÉ RICARDO CURATO Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  TITULAR  

JOSÉ SEVERINO LIEUTHIER FERREIRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA Servidor Efetivo  Poder Executivo TITULAR  

RAFHAEL D' ALBUQUERQUE VAZ DE OLIVEIRA Servidor Efetivo  Poder Executivo SUPLENTE 

PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO Servidor Efetivo  Poder Executivo TITULAR  

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA  Servidor Efetivo  Poder Executivo SUPLENTE 
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Este Conselho tem a competência de: Aprovar a política e as diretrizes de investimento de recursos do 

FUNPREI, em especial a contratação de instituição financeira para gerir a aplicação dos recursos do fundo; 
Participar, acompanhar e avaliar mensalmente a gestão econômica e financeira do FUNPREI, em especial 
dos planos de custeio e de benefícios, solicitando informações à Presidência Executiva; Apreciar e aprovar 
documentos elaborados pela Presidência Executiva; Deliberar sobre a aceitação de bens, legados e 
doações com encargos oferecidos ao FUNPREI; Apreciar e deliberar as avaliações atuariais e respectivas 
notas técnicas atuariais; dentre outras competências relacionadas às mencionadas. 
 
 

2.6 Conselho Fiscal 
 

Art. 66° e 67° da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006. 
 

O Conselho Fiscal do FUNPREI é constituído por quatro membros efetivos e um membro suplente para 
cada um, a saber: 
 

I – Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito.  
 
II - Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo, indicado pelo seu Presidente da 

Câmara. 
 
III – Um segurado representante do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município, 

indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município. 
 
IV – Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do 

Município. 
 

Os membros que compõem atualmente o Conselho Fiscal foram nomeados pela Portaria nº 254/2020, 
de 05 de fevereiro de 2020. Conforme composição abaixo: 

 
 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

NOME  VINCULO INDICADO PELO MEMBRO 

TIAGO FIGUERÊDO FERREIRA LINS Servidor Efetivo  Poder Executivo  TITULAR  

LUCIVANDO COELHO DE GUIMARÃES CORIOLANDO Servidor Efetivo  Poder Executivo  SUPLENTE 

MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA Servidor Efetivo  Poder Legislativo TITULAR  

JIMMY DE LIMA PESSOA Servidor Efetivo  Poder Legislativo SUPLENTE 

SEVERINO PAULO DA FONSECA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  TITULAR  

EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA  Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  TITULAR  

JOÃO LUIZ DA SILVA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores  SUPLENTE 
 

Este Conselho tem a competência de: Acompanhar a organização dos serviços técnicos; Acompanhar 
a execução orçamentária do FUNPREI, conferindo a classificação dos fatos e examinando sua procedência 
e exatidão; Proceder, em face dos documentos de receitas e despesas, à verificação dos balancetes 
mensais, os quais deverão estar instruídos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao 
Conselho Deliberativo; Encaminhar ao Conselho Deliberativo até o mês de março de cada ano, com parecer 
técnico, o relatório da Presidência Executiva relativo ao exercício anterior, o processo de tomadas de 
contas, o balanço anual e o inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios 
concedidos; Proceder aos demais atos necessários à fiscalização do FUNPREI, bem como da gestão do 



 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL 

 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000 
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94 

Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br 
7 

 

Regime Próprio de Previdência do Município do Ipojuca; dentre outras competências relacionadas às 
mencionadas. 
 
 

2.7 Comitê de Investimentos 
 

Decreto Municipal N° 23 de 2010 e Decreto Nº 269 de 18 de janeiro de 2016. 
 

Considerando o que estabelece na Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe 
sobre a criação da Autarquia Previdenciária do Município de Ipojuca (IpojucaPrev); altera a Lei Municipal nº 
1.442, de 04 de setembro de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência do Município do 
Ipojuca, e, altera a Lei Municipal N°1.663 de 08 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura da 
Administração Direta e Indireta do Município do Ipojuca, e dá outras providências, no Decreto nº 23 de 2010 
foi criado o Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI) e o 
Decreto Nº 269 que alterou o art. 1 º e o art. 2º do Decreto nº 23. 
 

O Comitê de Investimentos é composto por cinco membros titulares e respectivos membros suplentes 
da seguinte forma:  
 

I – Três segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo indicados pelo Presidente 
Executivo da IpojucaPrev,  

 
II – Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo. 
 
III – Um membro nato, o Presidente Executivo da IpojucaPrev, e respectivo suplente, indicado pelo 

titular da Secretaria de Finanças. 
 
Os membros que compõem atualmente o Comitê de Investimentos foram nomeados pela Portaria nº 

2250 de 2019. Conforme composição abaixo: 
 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

NOME  VINCULO INDICADO PELO MEMBRO 

EDUARDO JOSÉ DA SILVA Servidor Efetivo  Poder Executivo  TITULAR  

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR Servidor Efetivo  Poder Executivo  SUPLENTE 

TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO Servidor Efetivo  Poder Executivo TITULAR  

LILIANA CORREIA DE ARAUJO Servidor Efetivo  Poder Executivo SUPLENTE 

MARCELO VILAS-BOAS MARINHEIRO DA SILVA  Servidor Efetivo  Poder Executivo TITULAR  

VANUSA SOUZA NASCIMENTO Servidor Efetivo  Poder Executivo SUPLENTE 

ALINE MELO DE FREITAS Servidor Efetivo  Poder Legislativo TITULAR  

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS Servidor Efetivo  Poder Legislativo SUPLENTE 

PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV Servidor Efetivo Poder Executivo TITULAR  

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA Servidor Efetivo Poder Executivo SUPLENTE 
 

 
Este órgão de natureza consultiva tem o objetivo primordial de assessorar a Presidência da Autarquia 

Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) quanto à aprovação da política de Investimentos e às 
decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes 
à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos. 
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3. Plano de trabalho anual – 2021 

O plano de trabalho anual para o ano de 2021 estará abaixo e sua execução será acompanhada pelos Conselheiros e membros do Comitê e 

principalmente pelos servidores do IpojucaPrev que o terá como norteador de suas ações.  

Atividade Metas  Ações Indicadores 
Forma de 
Cálculo 

 
Grandes áreas de Atuação 

envolvidas pela visão do Pró-
Gestão 

Diretorias Responsáveis 
Prazo 

Máximo 

0
1

 -
 C

o
n

tr
o

le
s

 I
n

te
rn

o
s

 

Mapeamento e 
Manualização 

Mapeamento e Manualização 
das rotinas das seguintes 

áreas: Benefícios, Gestão da 
Folha de Pagamentos de 

Benefícios, Investimentos e TI 

Mapeamentos e 
Manualizações 
finalizadas e 
implantadas 

N/A 

 
 
 

Administrativo; Benefícios; 
Investimentos e TI 

 Procuradoria e Diretoria Jurídica  
; Diretoria Adm.e Financeira 
 Diretoria de Investimentos 

 

Até 
31/12/2021

  

Capacitação dos 
responsáveis 
pela gestão 

Promover a capacitação dos 
responsáveis pela gestão, 
conforme plano de ação de 
educação previdenciária: 
- Presidente e Diretores 

- Comitê de Investimentos 
- Conselho Deliberativo 

- Conselho Fiscal 

Capacitação de no 
mínimo: 

- Presidente e 
Diretores 100% 

- Comitê de 
Investimentos 100% 

- Conselho 
Deliberativo 50% 
- Conselho Fiscal 

50% 

Percentual de 
capacitados por 

órgão 
deliberativo e 

Diretoria 

 

Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Compensação Previdenciária; 

Financeira; Investimentos; Jurídica 

e TI 

 

- Criar Plano de Ação de 
Capacitação: Presidente / Dir de 

Investimentos.  
Capacitação: Servidores e 

conselheiros 
Procuradoria e Diretoria Jurídica; 

Diretoria Adm.- Financeira e  
 Diretoria de Investimentos 

 

 Até 
31/12/2021

  

Controle Interno 

Fazer cumprir os critérios 
apontados pelos relatórios de 
controle Interno. Devem ser 

justificados os casos de 
impossibilidade de implantação. 

Implantação/ajustes 
de acordo com o que 

for apontado nos 
relatórios de 

Controle Interno.  

N/A 

 
Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Compensação Previdenciária; 

Financeira; Investimentos; Jurídica 

e TI 

IpojucaPrev em parceria com a 
Controladoria do Município  

 Até 
31/12/2021
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0
1

 -
 C

o
n

tr
o

le
s

 I
n

te
rn

o
s

 

Política de 
Segurança da 

Informação 

Elaboração da Política de 
Segurança da Informação 

Elaboração e 
publicação da 

Política de 
Segurança da 

Informação 

N/A 

 
 
 

Tecnologia da Informação 
IpojucaPrev em parceria com a 

Diretoria de TI do Município  

 Até 
31/12/2021

   

Gestão e 
Controle da 

Base de Dados 

Elaborar plano de controle do 
uso de recursos tecnológicos, 

inclusive com plano de 
contingência de uso 

Elaboração e 
publicação do 

documento 
N/A 

 
 
 
 

Tecnologia da Informação 

IpojucaPrev em parceria com a 
Diretoria de TI do Município  

 Até 
31/12/2021

   

Gestão e 
Controle da 

Base de Dados 

Realizar recadastramento 
previdenciário dos aposentados 

e pensionistas 

Participação de no 
mínimo 95% dos 
aposentados e 
pensionistas 

Percentual de 
aposentados e 

pensionistas em 
relação ao total 

 
 
 
 
 

Administrativa e Atendimento 

Dir Administrativa e Financeira 
 Até 

31/12/2021
    

0
2

 -
 G

o
v

e
rn

a
n

ç
a

 

C
o

rp
o

ra
ti

v
a

 

Relatório de 
Governança 
Corporativa 

Elaboração do relatório anual 
de Governança Corporativa, 
com as informações mínimas 
descritas no manual do pró-

gestão (item 3.2.1) 

Elaboração, 
aprovação e 

publicação do 
relatório anual de 

governança 
corporativa 

N/A 

 

 

Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Financeira; Investimentos; Jurídica 

e TI 

 

Dados dos segurados, receitas e 
despesas - Dir. Administrativa e 

Financeira 
Evolução da situação atuarial - 

Dir de Investimentos 
Gestão dos Investimentos - Dir 

de Investimentos 
Publicação das atividades dos 

órgãos colegiados - Dir de 
Investimentos 

Atividades Institucionais - Dir. 
Administrativa e Financeira 

 Até 
31/03/2021 
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Plano de ação 
anual 

Instituição de plano de ações 
anual para todas as grandes 

áreas previstas do RPPS 
(aprovada pelo Conselho 

Deliberativo e Fiscal) 

Elaboração, 
aprovação, 

publicação e 
acompanhamento do 

plano de ações 
anual 

N/A 

 

Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Compensação Previdenciária; 

Financeira; Investimentos; Jurídica 

e TI 

 

 Benefícios - Procuradoria 
 Gestão da Folha de Pagamentos 

e Benefícios – Dir Adm e 
Financeira 

 Investimentos - Dir de 
Investimentos 

 TI -  

 Até 
31/03/2021

  

Relatório de 
Gestão atuarial 

Elaboração de Relatório de 
Gestão atuarial  

Elaboração e 
publicação do 

relatório de gestão 
atuarial 

N/A 

 
 

Atuarial 
Dir. de Investimentos 

Até 
31/12/2021

   

Código de Ética 

Elaborar Código de Ética e 
divulgá-lo aos servidores do 

RPPS, segurados (servidores 
ativos, aposentados e 

pensionistas), aos membros 
dos órgãos colegiados e partes 

relacionadas (fornecedores, 
prestadores deserviço, agentes 

financeiros e outros). 

Elaboração, 
divulgação e 

publicação do código 
de ética 

N/A 

 

Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Compensação Previdenciária; 

Financeira; Investimentos; Jurídica 

e TI 

 

Presidente / Procuradoria 
 Até 

31/12/2021
   

0
2

 -
 G

o
v

e
rn

a
n

ç
a

 

C
o

rp
o

ra
ti

v
a

 

Políticas 
Previdenciárias 

de 
Saúde 

Promover, junto com a 
prefeitura, ações educativas 

visando a redução dos 
acidentes 

de trabalho. 

Realizar as ações 
educativas de 
segurança do 

trabalho 

N/A 

 
 

Administrativo Dir Administrativa e Financeira / 
Presidente 

 Até 
31/12/2021

   

Políticas 
Previdenciárias 

de 
Saúde 

Instruir, junto com o serviço de 
perícia médica a atualização 
dos documentos de saúde de 

trabalho (Exames admissionais, 
LTCAT, PPP e etc.) 

Comprovar a 
emissão dos 

documentos de 
saúde do trabalho 

N/A 

 
 

Administrativo Dir Administrativa e Financeira / 
Presidente 

  Até 
31/12/2021
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Política de 
Investimentos 

Elaboração de relatórios 
mensais, acompanhados de 

parecer do Comitê de 
Investimentos e aprovação do 

Conselho Fiscal, de 
acompanhamento da 

rentabilidade e dos riscos das 
diversas modalidades de 
operações realizadas na 

aplicação dos recursos do 
RPPS e da aderência das 

alocações e processos 
decisórios de investimento à 

Política de Investimentos. 

Elaboração dos 
relatórios mensais 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

Investimentos Dir. de Investimentos 
  Até 

31/03/2021
   

Política de 
Investimentos 

Elaboração de plano de ação 
mensal com o cronograma das 

atividades a serem 
desempenhadas relativas à 

gestão dos recursos 

Elaboração e 
publicação do plano 

de ação mensal 
N/A 

 
 
 

Investimentos 
Dir. de Investimentos 

  Até 
31/03/2021

    

0
2

 -
 G

o
v

e
rn

a
n

ç
a

 

C
o

rp
o

ra
ti

v
a

 

Política de 
Investimentos 

 Elaboração de relatórios 
mensais de diligências de 

verificação dos lastros relativos 
aos títulos ou a papéis 
incluídos em operações 

estruturadas adquiridas por 
meio de veículos de 
investimento, e de 

acompanhamento sistemático 
da situação patrimonial, fiscal, 

comercial e jurídica das 
instituições investidas e do 

desempenho dos 
papéis por elas emitidos. 

Elaboração do 
relatório de diligência 

N/A 

 
 
 
 
 
 

Investimentos 
Dir. de Investimentos 

   Até 
31/12/2021

   



 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL 

 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000 
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94 

Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br 
12 

 

Política de 
Investimentos 

Atualizar o AssetLiability 
Management – ALM visando à 

otimização da carteira de 
investimentos 

Realização do 
estudo e 

implementação na 
Política de 

Investimentos 

N/A 

 
 

Investimentos Dir. de Investimentos 
  Até 

31/12/2021
   

Comitê de 
Investimentos 

Editar regimento do Comitê de 
Investimentos, que deverá ser 

aprovado pelo Conselho 
Deliberativo 

Edição e aprovação 
do Regimento 

Interno 
N/A 

 
Investimentos Presidente / Procuradoria / Dir. 

de Investimentos 

 Até 
30/04/2021

   

Transparência 
Manter atualizada a publicação 
de todos documentos exigidos 
pelo pró-gestão para o nível II 

Publicação de todos 
os itens exigidos 

pelo nível II do pró-
gestão 

Percentual de 
publicação em 
relação ao total 

de itens exigidos 
pelo item II 

Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Compensação Previdenciária; 

Financeira; Investimentos 

eJurídica 

 

Procuradoria / Dir. Administrativa 
e Financeira / Dir. de 

Investimentos 

Até 
30/04/2021 

Alçadas 

Elaboração de documento com 
os limites de alçadas de 
responsabilidades dos 

participantes das tomadas de 
decisão de investimentos 

Elaboração e 
publicação dos 

limites de alçadas 
N/A 

 
 
 

Investimentos Presidente / Dir de Investimentos 
Até 

30/04/2021
    

0
3

 -
 E

d
u

c
a

ç
ã
o

 

P
re

v
id

e
n

c
iá
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a

 

Plano de ação 
de capacitação 

Elaborar e implementar plano 
de capacitação para servidores 

do RPPS, dirigentes e 
conselheiros 

Elaborar e 
implementar plano 

de capacitação 
N/A 

 
 

Investimentos 
Presidente / Dir. Administrativa e 
Financeira / Dir. de Investimentos 

Até 
31/03/2021

     

Ações de 
diálogo com 
segurados e 
sociedade 

 Elaboração de cartilha dirigida 
aos segurados que contemple 

os conhecimentos básicos 
essenciais sobre o RPPS e os 

benefícios previdenciários 

Elaboração e 
publicação da 

cartilha 
 

N/A 

 
 
 

Administrativa e Benefícios  Presidente / Procuradoria 
Até 

31/12/2021
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Ações de 
diálogo com 
segurados e 
sociedade 

Realização de audiência 
pública anual com os 

segurados, representantes do 
Poder Executivo e Legislativo, 

a sociedade civil, para 
exposição e debates sobre 

temas previdenciários 

Realização da 
audiência pública 

N/A 

 
 
 

Administrativa; Benefícios e 
Investimentos.  

Presidente / Dir. Administrativa e 
Financeira / Dir. de 

Investimentos/ Dir. Jurídica 

Até 
31/12/2021

     

Ações de 
diálogo com 
segurados e 
sociedade 

Seminários dirigidos aos 
segurados, com conhecimentos 

básicos sobre as regras de 
acesso aos benefícios 

previdenciários. 

Realização dos 
seminários 

N/A 

 
 
 
 

Administrativa; Benefícios e 
Investimentos. 

Presidente / Procuradoria / Dir. 
Administrativa e Financeira 

Até 
31/12/2021

     

Ações de 
diálogo com 
segurados e 
sociedade 

Realização de ações 
preparatórias para a 

aposentadoria com os 
segurados 

Realização das 
ações preparatórias 

N/A 

 
 

Administrativa; Benefícios e 
Investimentos. 

Presidente / Dir. Administrativa e 
Financeira / Dir. de Investimentos 

Até 
31/12/2021

     

0
4

 -
 M

u
d

a
n

ç
a

s
 

le
g

is
la

ti
v

a
s

 Legislação 
sobre a taxa de 
administração 

Edição de lei instituindo a nova 
taxa de administração, de 
acordo com as alterações 

impostas pela Portaria 
19451/12020 

Edição da lei de 
acordo com os 

critérios impostos 
N/A 

 
 

Jurídica  Presidente / Procuradoria / Dir. 
Administrativa e Financeira 

Até 
31/12/2021

     

Previdência 
Complementar 

Instituição do Regime de 
Previdência Complementar - 

RPC para os Entes Federativos 

Instituição e 
funcionamento do 

RPC 
N/A 

 
 

Jurídica 
Presidente / Procuradoria / Dir. 

de Investimentos 
Até 

13/11/2021 
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Pró-gestão 
Conclusão da certificação ao 

Pró-gestão no nível II de 
aderência 

Certificado do Pró-
gestão no nível II 

N/A 

 

Administrativo; Arrecadação; 

Atendimento; Atuarial; Benefícios; 

Compensação Previdenciária; 

Financeira; Investimentos; Jurídica 

e TI 

Grupo de trabalho do pró-gestão. 
Até 

31/12/2021 

Novo COMPREV 
Operacionalização do 

COMPREV e cadastro dos 
novos processos no sistema 

Acesso ao novo 
comprev e 

atualização dos 
processos no 

sistema 

N/A 

 
 
 

Compensação Previdenciária  
Presidente 

 Até 
31/12/2021

     

Novo COMPREV 

Celebração de termo de 
adesão com a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho e contrato com a 

Dataprev para o 
processamento dos 
requerimentos de 

compensação financeira e a 
utilização do sistema 

COMPREV a partir de 2022 

Finalização do termo 
de adesão, no 
modelo a ser 

divulgado pela 
Secretaria de 
Previdência 

N/A 

 
 
 
 
 
 

Compensação Previdenciária Presidente / Procuradoria 
Até 

31/12/2021
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 3.1. Plano de trabalho para as reuniões do Comitê de Investimentos - 2021 
  
 Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos. Em caso 
de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes: 
 

Data Hora Competência Pautas 

27/01/2021 10:00 dez/20 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
1.3Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, 
operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, 
de acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos paraas 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. Deverão ser 
identificados e avaliados os riscos de cada proposta, incluídos os 
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e 
sistêmico; 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira; 
5. Outros assuntos 

24/02/2021 10:00 jan/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos paraas 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 

24/03/2021 10:00 fev/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 
análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 
1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 
2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 
3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos paraas 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 
4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 
5. Outros assuntos 
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21/04/2021 10:00 mar/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 

26/05/2021 10:00 abr/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 

29/06/2021 10:00 mai/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 
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22/07/2021 10:00 jun/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 

25/08/2021 10:00 jul/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 

23/09/2021 10:00 ago/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 
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21/10/2021 10:00 set/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 

23/11/2021 10:00 out/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 

21/12/2021 10:00 nov/21 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 
1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no 
mês de dezembro/2020; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 
credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 
sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 

4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos 
Estressados presentes em carteira 

5. Outros assuntos 
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3.2. Plano de trabalho para as reuniões do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal - 2021 
 

Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberativo. Em caso de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre 
assuntos urgentes: 

 
Datas Hora Competência Pautas 

26/01/2021 11:00 dez/20 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Outros assuntos. 
 

24/02/2021 11:00 jan/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Apreciação e deliberação do plano anual de trabalho para o ano 
de 2021; 
4. Outros assuntos. 

24/03/2021 11:00 fev/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 
2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Apreciação e deliberação da avaliação atuarial e do plano de 
custeio; 
4. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de gestão e 
governança de 2020;  
5. Outros assuntos. 
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21/04/2021 11:00 mar/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 

26/05/2021 11:00 abr/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 
Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 
2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 
Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 
2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 
FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 
ao repasse das contribuições e aportes previstos; 
2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 
período; 
3. Outros assuntos. 

29/06/2021 11:00 mai/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 
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22/07/2021 11:00 jun/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 

25/08/2021 11:00 jul/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 

23/09/2021 11:00 ago/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 
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21/10/2021 11:00 set/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Deliberação sobre a Política de Investimentos 2022; 

4. Outros assuntos. 

23/11/2021 11:00 out/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 

21/12/2021 11:00 nov/21 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do 

FUNPREI e IPOJUCAPREV; 

2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Apreciação e deliberação do plano anual de trabalho para o ano 

de 2022; 

4. Outros assuntos. 
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3.3. Plano de ação mensal da gestão dos recursos 
 

Frequência  
Da Atividade 

Responsável Ação Observação 

Diariamente 
D-Invest / CI / 
Consultoria 

Acompanhamento do cenário 
econômico e das expectativas 
do mercado. 

Feito através de relatórios de cenários 
econômicos, conversas com gestores 
e demais fontes de notícias. 

Diariamente D-Invest 
Acompanhar evolução do 
desempenho da carteira de 
investimentos. 

Feito através da coleta dos saldos no 
site da consultoria contratada. 

Diariamente D-Invest 

Verificação da aderência da 
carteira às expectativas de 
mercado e à política de 
investimentos. 

Feito a partir do acompanhamento do 
cenário macroeconômico.  

Até o 5º dia útil do 
mês 

D-invest 

Coleta e envio dos extratos 
bancários referentes ao mês 
anterior dos fundos que estão 
com recursos do RPPS 
investidos e das contas 
bancárias. 

Conferir  os extratos com as  
informações disponíveis na CVM. 

Até o 7º dia útil do 
mês 

 
Consultoria 

 

Lançamento dos dados da 
carteira no sistema da 
Consultoria, de acordo com os 
extratos. 

Conferir os saldos, movimentações e 
posição com os extratos e 
informações disponíveis na CVM. 

Mensalmente 
D-Invest / 

Consultoria 

Reunião mensal para discutir 
sobre o mercado e as 
demandas a serem 
realizadas. 

Discussão sobre o desempenho da 
carteira e sobre as estratégias a 
serem adotadas. 

Mensalmente Consultoria 

Emissão de parecer com 
proposta de movimentação da 
carteira e discussão do 
mesmo com a Diretoria de 
investimentos. 

Considerando os seguintes aspectos: 
a) Cenário macroeconômico. 
b) Evolução da execução do 
orçamento do RPPS. 
c) Dados atualizados dos fluxos de 
caixa e dos investimentos, com visão 
de curto e longo prazo. 
d) Propostas de investimentos e 
respectivas análises técnicas, que 
deverão identificar e avaliar os 
riscos de cada proposta, incluídos os 
riscos de crédito, de mercado, de 
liquidez, operacional, jurídico e 
sistêmico. 

Mensalmente 
D-Invest / 

Consultoria 

Emissão de relatório de 
acompanhamento da política 
de Investimentos, constando 
os resultados e os riscos da 
carteira em relação à meta 
atuarial. 

Passará por deliberação do Comitê 
de Investimentose Aprovação do 
Conselho Deliberativo e Fiscal. 
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Até um dia útil antes 
da reunião do 

Comitê de 
Investimentos e 
demais Órgãos 

Colegiados. 

D-Invest 

 
Envio da documentação 
pertinente à reunião para os 
Conselheiros e membros do 
Comitê de Investimentos.  

Em tempo hábil e documentação 
completa, sempre prezando pela 
transparência do setor.  

Ordinariamente, 
uma vez por mês. 

Podendo ser 
convocada reunião 
extraordinária em 

caso de 
necessidade 

D-Invest / CI / 
Consultoria 

Reunião mensal para 
apresentação dos resultados 
e deliberação sobre o parecer 
com a proposta de 
movimentação da carteira. 

Todas as deliberações devem constar 
em ata. Reunião é sempre aberta aos 
membros dos Conselhos Fiscal e 
Deliberativo. 

Até o último dia 
útil do mês 

subsequente 
Consultoria 

Enviar o DAIR através do 
Sistema Cadprev. 

 

Posição dos investimentos referente 

ao mês anterior. O Demonstrativo 

precisa ser conferido com os extratos 

e com o relatório analítico da 

Consultoria. 

Sempre que houver 
necessidade. A 
atualização do 

credenciamento 
precisa ser feita 

anualmente 

D-Invest / CI / 
Consultoria 

Credenciamento de 
instituições financeiras e/ou 
fundos de investimentos. 

Verificar a documentação das 
instituições/fundos e aprovar o 
credenciamento previamente aos 
aportes serem realizados. Em caso 
de novo credenciamento de 
Instituição Financeira que não atenda 
ao art. 15 da resolução 3922/2010, 
deve-se pedir um parecer à 
consultoria contratada, visando 
analisar o histórico da instituição e 
dos seus produtos. 

Sempre que houver 
necessidade 

D-Invest 

Atendimento de 
representantes das 
Instituições Financeiras que 
sejam credenciadas ou que 
demonstrem o interesse de se 
credenciar. 

Contribuindo para que o processo de 
escolha dos Fundos, seja imparcial e 
de acordo com todas as normas e leis 
vigentes.  

Mensalmente D-Invest 

Reunião com Instituições 
Financeiras sobre os fundos 
que a Ipojucaprev tem 
relacionamento. 

Deve-se arquivar as apresentações 
e/ou relatórios que tenham sido 
apresentados nessas reuniões. 

Mensalmente D-Invest 

Acompanhamento das 
documentações 
disponibilizadas pelos 
Gestores/Administradores dos 
fundos presentes em carteira. 

Atenção aos fatos relevantes, 
convocação de assembleias, 
Demonstrações Financeiras, dentre 
outros documentos, principalmente 
dos fundos estressados. Tais 
informações devem ser repassadas 
para os Órgãos Colegiados. 
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Quando for 
convocada 

Assembléia de 
cotistas 

D-Invest 

Acompanhamento e 
participação nas Assembleias 
de Cotistas dos fundos 
estressados presentes em 
carteira. 

As atas das reuniões devem ser 
repassadas para os Órgãos Colegiados. 

Sempre que houver 
divulgação de 

Demonstrações 
Contábeis e 

Financeiras dos 
fundos presentes em 

carteira 

D-Invest 

Verificação e 
acompanhamento das 
Demonstrações Contábeis e 
Financeiras com Relatório do 
Auditor Independente. 

Se possível participar da AGE e 
sempre acompanhar divulgações pelo 
site da CVM e e-mails recebidos 
sobre as Demonstrações Contábeis e 
Financeiras. 

 

4. Considerações Finais  

Este plano de trabalho visa nortear as ações do IpojucaPrev ao decorrer do ano de 2021, com o 

objetivo de constante adequação e diária manutenção de estratégias para a eficiente organização 

corporativa, constituindo eficazes diretrizes a serem seguidas por seus servidores, fortalecendo a hierarquia, 

organogramas, funções, processos e tomadas de decisões. Este plano foi criado em conjunto pela Diretoria 

Executiva do IpojucaPrev com a finalidade primordial de deixar claro a todos os servidores o planejamento 

de atuação evitando gaps ou falta de resultados nas Diretorias, aspirando uma gestão eficiente e um clima 

organizacional positivo e sua implementação também proporcionará um melhor acompanhamento dos 

Órgãos Colegiados do IpojucaPrev quanto aos seus atos. 
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