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1. Introdução  

 

A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre 

diversos setores, sempre levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, 

visando atender aos padrões e princípios estipulados nas legisl

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos investimentos e 

acompanhamento das aplicações, fazendo com que as decisões sejam tomadas

e de forma ágil, atendendo aos requisitos de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez

Em atendimento ao disposto no 

 

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a 

separação de res

do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 

alçadas de decisão de cada instância. (Incluído pela Resolução nº 

4.695, de 27/11/2018.)

 

2. Alçadas de Responsabilidade

 

Nesse item, serão apresentadas as principais atividades 

envolvem tomadas de decisão sobre a determinação da Política de Investimentos a ser 

aplicada, o acompanhamento da sua execução, credenciamento das Instituições Financeiras e 

as movimentações financeiras.  

  

2.1. Política de Investim

 

 Diretoria de Investimentos 

 

 Elaborar, em conjunto com a consultoria contratada e com o Comitê de Investimentos a 

proposta de Política de Investimentos de acordo com a legislação vigente e as 

perspectivas de cenário

 Apresentar a Política de 

 Enviar a ata da aprovação da política de Investimentos para a Consultoria contratada, 

para que possa ser elaborado o DPIN.
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A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre 

diversos setores, sempre levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, 

visando atender aos padrões e princípios estipulados nas legislações vigentes. 

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos investimentos e 

acompanhamento das aplicações, fazendo com que as decisões sejam tomadas

aos requisitos de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez

Em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 1º da resolução 3922/2010:

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a 

separação de responsabilidades de todos os agentes que participem 

do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 

alçadas de decisão de cada instância. (Incluído pela Resolução nº 

95, de 27/11/2018.). 

Alçadas de Responsabilidade 

Nesse item, serão apresentadas as principais atividades da gestão de recursos que 

envolvem tomadas de decisão sobre a determinação da Política de Investimentos a ser 

aplicada, o acompanhamento da sua execução, credenciamento das Instituições Financeiras e 

as movimentações financeiras.     

Política de Investimentos e DPIN 

Diretoria de Investimentos  

Elaborar, em conjunto com a consultoria contratada e com o Comitê de Investimentos a 

proposta de Política de Investimentos de acordo com a legislação vigente e as 

perspectivas de cenário. 

Apresentar a Política de Investimentos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal

Enviar a ata da aprovação da política de Investimentos para a Consultoria contratada, 

para que possa ser elaborado o DPIN. 
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A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre 

diversos setores, sempre levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, 

ações vigentes.  

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos investimentos e 

acompanhamento das aplicações, fazendo com que as decisões sejam tomadas coletivamente 

aos requisitos de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. 

§ 6º do artigo 1º da resolução 3922/2010: 

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a 

ponsabilidades de todos os agentes que participem 

do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 

alçadas de decisão de cada instância. (Incluído pela Resolução nº 

da gestão de recursos que 

envolvem tomadas de decisão sobre a determinação da Política de Investimentos a ser 

aplicada, o acompanhamento da sua execução, credenciamento das Instituições Financeiras e 

Elaborar, em conjunto com a consultoria contratada e com o Comitê de Investimentos a 

proposta de Política de Investimentos de acordo com a legislação vigente e as 

Investimentos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Enviar a ata da aprovação da política de Investimentos para a Consultoria contratada, 
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 Comitê de Investimentos

 Participar da elaboração da Política de Investimentos;

 Participar na execução da Política de Investimentos;

 

 Conselhos Deliberativo e Fiscal

 

 Aprovar a Política de Investimentos

 Acompanhar a execução da Política de Investimentos

 

 Consultoria Contratada

 

 Auxiliar na elaboração da

 Disponibilizar as informações suficientes para o acompanhamento da Política de 

Investimentos em sistema próprio

 Envio do DPIN pelo sistema CADPREV

 

2.2. Credenciamento de Instituições

  

 Diretoria de Investimentos 

 

 Fazer check-list e análise da documentação do credenciamento em conjunto com o 

Comitê de Investimentos;

 Em caso de novas instituições credenciadas, solicitar parecer técnico da Consultoria 

contratada; 

 Publicação no site das informações pertinentes ao processo de credencia

relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais;

 

 Comitê de Investimentos

 

 Auxiliar na análise da documentação do credenciamento;

 

 Conselho Deliberativo 

 

 Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas 

 

 Consultoria Contratada
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Comitê de Investimentos 

Participar da elaboração da Política de Investimentos; 

Participar na execução da Política de Investimentos; 

Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Aprovar a Política de Investimentos 

Acompanhar a execução da Política de Investimentos 

Consultoria Contratada 

Auxiliar na elaboração da Política de Investimentos 

Disponibilizar as informações suficientes para o acompanhamento da Política de 

Investimentos em sistema próprio 

Envio do DPIN pelo sistema CADPREV 

Credenciamento de Instituições 

Diretoria de Investimentos  

e análise da documentação do credenciamento em conjunto com o 

Comitê de Investimentos; 

Em caso de novas instituições credenciadas, solicitar parecer técnico da Consultoria 

Publicação no site das informações pertinentes ao processo de credencia

relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais;

Comitê de Investimentos 

Auxiliar na análise da documentação do credenciamento; 

Conselho Deliberativo  

Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas 

Consultoria Contratada 
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Disponibilizar as informações suficientes para o acompanhamento da Política de 

e análise da documentação do credenciamento em conjunto com o 

Em caso de novas instituições credenciadas, solicitar parecer técnico da Consultoria 

Publicação no site das informações pertinentes ao processo de credenciamento, 

relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais; 

Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas instituições 
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 Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas 

junto ao instituto. 

 Auxiliar na verificação dos documentos presentes no check

 Elaboração de parecer técnico sobre as 

estas, quando solicitado.

 

2.3. Acompanhamento da

 

 Diretoria de Investimentos 

 

 Acompanhar o cenário e perspectivas econômicas

 Realizar calls e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de 

diligência;  

 Elaborar o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

apresentando as principais informações sobre a Carteira, as movimentações realizadas 

no período e demais informações relevantes sobre a sua área de atuação

 Discutir o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos com o 

Comitê de Investimentos

Fiscal e Deliberativo possam deliberar 

 Verificar os parâmetros de riscos definidos na Política de Investimentos, atendendo aos 

passos previstos nos planos de contingência, quando for o caso

 Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico 

Política de Investimentos forem atingidos, de acordo com o plano de contingência.

 Discussão do parecer

 Discussão das propostas de movimentação da carteira com o Comitê de Investimentos

 Apresentar o parecer

realizadas pelo Comitê de Investimentos para os Conselheiros

 Efetuar as movimentações financeira

com ordens de aplicações e/ou resgate

Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, podendo 

Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um dos dois. 

 

 Comitê de Investimentos

 

 Auxiliar na execução da 
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Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas 

Auxiliar na verificação dos documentos presentes no check-list; 

Elaboração de parecer técnico sobre as instituições e sobre os produtos ofertados por 

estas, quando solicitado. 

Acompanhamento da Carteira e da Política de Investimentos  

Diretoria de Investimentos  

Acompanhar o cenário e perspectivas econômicas 

e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de 

Elaborar o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

apresentando as principais informações sobre a Carteira, as movimentações realizadas 

informações relevantes sobre a sua área de atuação

Discutir o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos com o 

Comitê de Investimentos. Apresentando os seus resultados para que

possam deliberar sobre a sua aprovação. 

Verificar os parâmetros de riscos definidos na Política de Investimentos, atendendo aos 

passos previstos nos planos de contingência, quando for o caso. 

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico quando os limites previstos n

Política de Investimentos forem atingidos, de acordo com o plano de contingência.

Discussão do parecer do plano de contingência com o Comitê de Investimentos

Discussão das propostas de movimentação da carteira com o Comitê de Investimentos

arecer de contingência e as deliberações de movimentação da carteira 

Comitê de Investimentos para os Conselheiros; 

Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações. Os 

de aplicações e/ou resgate sempre devem ser assinados p

Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, podendo ser

Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um dos dois. 

Comitê de Investimentos 

a execução da Política de Investimentos; 
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Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas 

instituições e sobre os produtos ofertados por 

e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de 

Elaborar o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

apresentando as principais informações sobre a Carteira, as movimentações realizadas 

informações relevantes sobre a sua área de atuação.  

Discutir o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos com o 

que os Conselhos 

Verificar os parâmetros de riscos definidos na Política de Investimentos, atendendo aos 

quando os limites previstos na 

Política de Investimentos forem atingidos, de acordo com o plano de contingência. 

com o Comitê de Investimentos 

Discussão das propostas de movimentação da carteira com o Comitê de Investimentos 

de movimentação da carteira 

acordo com as deliberações. Os documentos 

sempre devem ser assinados pelo Diretor de 

ser substituídos pelo 

Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um dos dois.  
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 Discutir sobre o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos e 

emitir parecer para que

sua aprovação. 

 Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações; 

 Deliberar sobre o parecer da consultoria contratada, em caso de plano de contingência. 

 

 Conselho Fiscal 

 

 Acompanhar a execução da Política de Investimentos;

 Deliberar sobre a aprovação do Rela

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

 

 Conselho Deliberativo 

 

 Acompanhar a execução da Política de Investimentos;

 Deliberar sobre a aprovação do Relatório Mensal de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

 

 Consultoria Contratada

 

 Alimentar o sistema de informações próprio com as informações da carteira;

 Subsidiar com informações os participantes do 

cenário e perspectivas econômicas;

 Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado

pertinentes a sua área d

 Elaboração de parecer técnico em caso de limites de risco previstos na Política de 

Investimentos serem atingidos, atendendo ao plano de contingência

 

2.4. Movimentações da carteira (Aplicações e Resgates)

 

 Diretoria de Investiment

 

 Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na 

carteira 

 Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos

 
LIMITES DE ALÇADAS NA GESTÃO DOS RECURSOS 

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 

Discutir sobre o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos e 

emitir parecer para que os Conselhos Fiscal e Deliberativo possam deliberar sobre a 

Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações;  

o parecer da consultoria contratada, em caso de plano de contingência. 

Conselho Fiscal  

Acompanhar a execução da Política de Investimentos; 

Deliberar sobre a aprovação do Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

Conselho Deliberativo  

Acompanhar a execução da Política de Investimentos; 

Deliberar sobre a aprovação do Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

Consultoria Contratada 

Alimentar o sistema de informações próprio com as informações da carteira;

Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

cenário e perspectivas econômicas; 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertados, dentre outros assuntos 

pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado. 

Elaboração de parecer técnico em caso de limites de risco previstos na Política de 

Investimentos serem atingidos, atendendo ao plano de contingência. 

Movimentações da carteira (Aplicações e Resgates) 

Diretoria de Investimentos  

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na 

Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos
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Discutir sobre o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos e 

os Conselhos Fiscal e Deliberativo possam deliberar sobre a 

o parecer da consultoria contratada, em caso de plano de contingência.  

tório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos. 

Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos. 

Alimentar o sistema de informações próprio com as informações da carteira; 

processo decisório, inclusive sobre o 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

, dentre outros assuntos 

Elaboração de parecer técnico em caso de limites de risco previstos na Política de 

 

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na 

Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos 
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 Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com os limites de 

alçada financeiras do 

 Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações   

 

 Comitê de Investimentos

 

 Participar diretamente das decisões de 

de Investimentos; 

 Deliberar sobre as propostas de movimentação, 

financeiras do item 3 

 

 Conselho Deliberativo 

 Deliberar sobre as propostas de movimentação, 

financeiras do item 3 

 Referendar as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos.

 

 Consultoria Contratada

 

 Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

cenário e perspectivas econômicas;

 Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado, dentre outros assuntos 

pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado.

 

3. Alçadas de Limites Financeiros

Ficam definidos as seguintes alçadas de limites financeiros, que devem ser levadas em 

consideração para tomada de decisão de investimentos, quais sejam:

 

i. Movimentações cujos valores sejam iguais ou inferiores a 

PL podem ser re

desde que seja aderente à Política de Investimentos;

ii. Movimentações cujos valores sejam superiores a 

inferiores a 

autorização do Co
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Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com os limites de 

alçada financeiras do item 3 a seguir; 

Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações   

Comitê de Investimentos 

Participar diretamente das decisões de investimento, em consonância com a Política 

Deliberar sobre as propostas de movimentação, de acordo com os limites de alçada 

 a seguir; 

Conselho Deliberativo  

Deliberar sobre as propostas de movimentação, de acordo com os limites de alçada 

 a seguir; 

Referendar as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos. 

Consultoria Contratada 

Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

perspectivas econômicas; 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado, dentre outros assuntos 

pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado.  

Limites Financeiros 

os as seguintes alçadas de limites financeiros, que devem ser levadas em 

para tomada de decisão de investimentos, quais sejam: 

Movimentações cujos valores sejam iguais ou inferiores a 

PL podem ser realizadas pela Diretoria de Investimentos do RPPS, 

desde que seja aderente à Política de Investimentos;

Movimentações cujos valores sejam superiores a 

inferiores a 5,00% do PL, obrigatoriamente, necessitarão de 

autorização do Comitê de Investimentos do RPPS; 
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Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com os limites de 

Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações    

investimento, em consonância com a Política 

de acordo com os limites de alçada 

de acordo com os limites de alçada 

Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado, dentre outros assuntos 

os as seguintes alçadas de limites financeiros, que devem ser levadas em 

Movimentações cujos valores sejam iguais ou inferiores a 1,00% do 

alizadas pela Diretoria de Investimentos do RPPS, 

desde que seja aderente à Política de Investimentos; 

Movimentações cujos valores sejam superiores a 1,00% do PL e 

% do PL, obrigatoriamente, necessitarão de 
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iii. Movimentações cujos valores sejam superiores a 

obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de

Investimentos e do Conselho Deliberativo do RPPS

iv. Caso haja nova aplicação em fundo de investimento cuja instituição 

gestora ou administradora ainda não possua relacionamento com o 

RPPS, independente do valor, esta deverá ser submetida a aprovação 

do Comitê de Investimentos. O mesmo vale para aplicação em fundo 

de investimento enquadrado em artigo ainda não presente da car

de investimentos do RPPS.

Em todos os casos, 

devem ser assinados pelo Diretor de Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, 

podendo ser substituídos pelo Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um 

dos dois.  

Além disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão 

apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de 

recursos. 
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Movimentações cujos valores sejam superiores a 

obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de

Investimentos e do Conselho Deliberativo do RPPS; e

Caso haja nova aplicação em fundo de investimento cuja instituição 

stora ou administradora ainda não possua relacionamento com o 

RPPS, independente do valor, esta deverá ser submetida a aprovação 

do Comitê de Investimentos. O mesmo vale para aplicação em fundo 

de investimento enquadrado em artigo ainda não presente da car

de investimentos do RPPS. 

Em todos os casos, os documentos com ordens de aplicações e/ou resgate sempre 

devem ser assinados pelo Diretor de Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, 

podendo ser substituídos pelo Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um 

disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão 

apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de 
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Movimentações cujos valores sejam superiores a 5,00% do PL, 

obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de 

; e 

Caso haja nova aplicação em fundo de investimento cuja instituição 

stora ou administradora ainda não possua relacionamento com o 

RPPS, independente do valor, esta deverá ser submetida a aprovação 

do Comitê de Investimentos. O mesmo vale para aplicação em fundo 

de investimento enquadrado em artigo ainda não presente da carteira 

os documentos com ordens de aplicações e/ou resgate sempre 

devem ser assinados pelo Diretor de Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, 

podendo ser substituídos pelo Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um 

disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão 

apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de 
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