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 1. Introdução 
 

 A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) tem como finalidade a 

administração, o gerenciamento e a 

exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete 

principalmente: cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planej

regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os

política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor 

ajustes à organização e operação do FUNP

  

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: 

Diretoria de Investimento e Diretoria Administrativa

Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investi

  

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. 

 

2. Estrutura do IpojucaPrev 

 

Conforme estabelecido no art. 

Previdenciária do Município do Ipojuca 

 

I – Presidência; 

II – Procuradoria Geral; 

III – Diretoria de Investimentos; e

IV – Diretoria Administrativa-Financeira

 

2.1 Presidência 

 

Segundo a Lei Municipal n° 1.794, de 27 de fevereiro de 2015 a

Presidente Executivo, com o apoio dos órgãos 

representar o IpojucaPrev em juízo ou for

Investimentos, as aplicações e investimentos a serem efetuados; e

Administrativo-Financeiro, a proposta orça

serviços; cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo do FUNPREI e do Conselho 

Fiscal do FUNPREI; dentre outras.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) tem como finalidade a 

administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social 

undo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete 

umprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planej

regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; p

política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor 

ajustes à organização e operação do FUNPREI. 

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral,

Diretoria de Investimento e Diretoria Administrativa-Financeira. Sendo gerida em conjunto com o Conselho 

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 

 4° da Lei Municipal n° 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, a Autarquia 

io do Ipojuca – IpojucaPrev tem a seguinte estrutura básica: 

Diretoria de Investimentos; e  

Financeira. 

794, de 27 de fevereiro de 2015 a Presidência deve ser

Presidente Executivo, com o apoio dos órgãos colegiados do IpojucaPrev. Será de competência deste:

IpojucaPrev em juízo ou fora dele; providenciar, conjuntamente com o Diretor de 

vestimentos a serem efetuados; elaborar, em conjunto com o Diretor

Financeiro, a proposta orçamentária anual da IpojucaPrev; expedir in

umprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo do FUNPREI e do Conselho 
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A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) tem como finalidade a 

egime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

undo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete 

umprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, projetar, 

recursos e fundos do FUNPREI; propor a 

política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor 

Presidência, Procuradoria Geral, 

conjunto com o Conselho 

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 

1.794, de 27 de fevereiro de 2015, a Autarquia 

a seguinte estrutura básica:  

deve ser exercida por um 

aPrev. Será de competência deste: 

rovidenciar, conjuntamente com o Diretor de 

laborar, em conjunto com o Diretor 

xpedir instruções e ordens de 

umprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo do FUNPREI e do Conselho 



 

2.2 Procuradoria Geral 

 

A Procuradoria Geral é estruturada pelo Procurador Geral e pelo Diretor Jurídico

esses de provimento em comissão. Sendo o órgão superior de assistência e consultoria jurídica à 

IpojucaPrev. A Procuradoria passa a integrar a sua estrutura organizacional, estando diretam

subordinada à Presidência. É de competência do setor:

tramitação no IpojucaPrev, inclusive normativas; representar o

opinar previamente na celebração de contratos e convênios; 

consultoria jurídica do IpojucaPrev; 

 

2.3 Diretoria de Investimentos 

 

A Diretoria de Investimentos é composta por um

Diretor de Investimentos atribui-se as seguintes competências: 

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 pelo

órgãos com esta competência; representar o

Financeiras; responsabilizar-se por manter 

segregado e local seguro; estar disponível sempre que solicitado por qualquer inte

bem como pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do FUNPREI e pelo Comit

FUNPREI; substituir o Diretor Administrativo

dentre outras atribuições. 

 

2.4 Diretoria Administrativa-Financeira

 

Esta diretoria é composta por um Diretor Administrativo

seguintes competências: manter o serviço de protocolo, expediente, arquivo, controle de serviços 

relacionados com a aquisição, recebimento, guarda 

contabilidades financeira e patrimonial; p

plano plurianual, e acompanhar sua execução; m

disponibilidades financeiras e demais documentos que integram o patrimôni

FUNPREI; atender e orientar os segurados quanto aos seus direitos e deveres para a obtenção d

benefícios junto ao FUNPREI; substituir o Presidente Executivo em seus eventuais

ausências; dentre outras atribuições

 

2.5 Conselho Deliberativo 

 

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

para cada um, a saber: 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Procuradoria Geral é estruturada pelo Procurador Geral e pelo Diretor Jurídico

esses de provimento em comissão. Sendo o órgão superior de assistência e consultoria jurídica à 

Procuradoria passa a integrar a sua estrutura organizacional, estando diretam

de competência do setor: elaborar pareceres acer

lusive normativas; representar o IpojucaPrev em juízo, sempre que cabível; 

opinar previamente na celebração de contratos e convênios; exercer atribuições correlatas à

IpojucaPrev;  

2.3 Diretoria de Investimentos  

A Diretoria de Investimentos é composta por um Superintendente e um Diretor de Investimentos, e ao 

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 pelo

órgãos com esta competência; representar o IpojucaPrev nas assembleias de cotistas e junt

se por manter as informações sobre a carteira de investimentos em arq

star disponível sempre que solicitado por qualquer inte

bem como pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do FUNPREI e pelo Comit

ubstituir o Diretor Administrativo-Financeiro em seus eventuais impedimentos ou ausências; 

Financeira 

Esta diretoria é composta por um Diretor Administrativo-Financeiro, e esse, por sua vez, 

anter o serviço de protocolo, expediente, arquivo, controle de serviços 

relacionados com a aquisição, recebimento, guarda e controle de bens de consumo; m

ades financeira e patrimonial; providenciar a elaboração da proposta de orçamento anual e do 

al, e acompanhar sua execução; manter o controle sobre guarda dos valores, títulos e 

es financeiras e demais documentos que integram o patrimônio da IpojucaPrev e do 

tender e orientar os segurados quanto aos seus direitos e deveres para a obtenção d

ubstituir o Presidente Executivo em seus eventuais

atribuições.  

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

Procuradoria passa a integrar a sua estrutura organizacional, estando diretamente 

laborar pareceres acerca das matérias em 

em juízo, sempre que cabível; 

exercer atribuições correlatas à assistência e 

Diretor de Investimentos, e ao 

ecidir 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 

de cotistas e junto às Instituições 

as informações sobre a carteira de investimentos em arquivo 

star disponível sempre que solicitado por qualquer integrante do IpojucaPrev, 

bem como pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do FUNPREI e pelo Comitê de Investimentos do 

ais impedimentos ou ausências; 

Financeiro, e esse, por sua vez, tem as 

anter o serviço de protocolo, expediente, arquivo, controle de serviços 

bens de consumo; manter atualizadas as 

rovidenciar a elaboração da proposta de orçamento anual e do 

guarda dos valores, títulos e 

o da IpojucaPrev e do 

tender e orientar os segurados quanto aos seus direitos e deveres para a obtenção de 

ubstituir o Presidente Executivo em seus eventuais impedimentos ou 

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



 

I – Dois segurados representantes do quadro efetivo 

qual designará um deles para presidir o órgão

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

Câmara; 

III – Dois segurados representantes do quadro efeti

indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município

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

Município. 

 

A última normativa em vigor referente aos 

é a Portaria nº 3887, de 10 de maio de 2021

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

NOME  

MARCOS BASTOS LINS 

JOALDO JOSÉ DA SILVA 

ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA

MARCELO RICARDO DE SANTANA 

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA

JOSÉ RICARDO CURATO

JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA

SANDRA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA

MOISES BARBOSA CAMPOS

PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA 

 

Este Conselho tem como competência

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 F

especial dos planos de custeio e de benefícios, solicitando inform

aprovar documentos elaborados pela Presidência Executiva; d

doações com encargos oferecidos 

notas técnicas atuariais; dentre outras

 

2.6 Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal do FUNPREI é constituído por quatro membros efetivos e um membro suplente para 

cada um, a saber: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dois segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito, o 

qual designará um deles para presidir o órgão; 

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

Dois segurados representantes do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município, 

indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município; e 

Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do 

A última normativa em vigor referente aos membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo 

3887, de 10 de maio de 2021. O órgão funciona com a seguinte composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

VINCULO INDICADO PELO

MARCOS BASTOS LINS  Servidor Efetivo  Poder Legislativo

JOALDO JOSÉ DA SILVA  Servidor Efetivo  Poder Legislativo

ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

MARCELO RICARDO DE SANTANA  Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

JOSÉ RICARDO CURATO Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

SANDRA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

DA SILVA Servidor Efetivo  Poder Executivo

MOISES BARBOSA CAMPOS Servidor Efetivo  Poder Executivo

NASCIMENTO Servidor Efetivo  Poder Executivo

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA  Servidor Efetivo  Poder Executivo

te Conselho tem como competência: 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 

articipar, acompanhar e avaliar mensalmente a gestão econômica e financeira do F

especial dos planos de custeio e de benefícios, solicitando informações à Presidência Executiva; a

os pela Presidência Executiva; deliberar sobre a aceitação de bens, legados e 

ncargos oferecidos ao FUNPREI; apreciar e deliberar as avaliações atuariais e respectivas 

notas técnicas atuariais; dentre outras competências relacionadas às mencionadas. 

do FUNPREI é constituído por quatro membros efetivos e um membro suplente para 
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do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito, o 

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

vo de quaisquer dos entes estatais deste Município, 

Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do 

mbros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo 

composição abaixo: 

INDICADO PELO MEMBRO 

Poder Legislativo TITULAR  

Poder Legislativo SUPLENTE 

Sind. dos Servidores  TITULAR  

Servidores  SUPLENTE 

Sind. dos Servidores  TITULAR  

Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

Sind. dos Servidores  TITULAR  

Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

Poder Executivo PRESIDENTE  

Poder Executivo SUPLENTE 

Poder Executivo TITULAR  

Poder Executivo SUPLENTE 

: 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 

articipar, acompanhar e avaliar mensalmente a gestão econômica e financeira do FUNPREI, em 

ações à Presidência Executiva; apreciar e 

eliberar sobre a aceitação de bens, legados e 

preciar e deliberar as avaliações atuariais e respectivas 

 

do FUNPREI é constituído por quatro membros efetivos e um membro suplente para 



 

I – Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito

II - Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legisla

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, 

Município. 

 

A última normativa em vigor referente aos 

é a Portaria nº 3888, de 10 de maio de 2021

 

COMPOSIÇ

NOME  

MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS

MARCIO FERNANDO SOARES DA 

JIMMY DE LIMA PESSOA

SEVERINO PAULO DA FONSECA

EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS

SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA 

JOÃO LUIZ DA SILVA

 

Este Conselho tem a competência de: 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 encaminham

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 d

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 Regime Próprio 

de Previdência do Município do Ipojuca; dentre outras

 

2.7 Comitê de Investimentos 

 

Considerando o que foi estabelecido

alteração com o Decreto n° 269, de 18 de janeiro de 2016, 

Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI)

membros suplentes da seguinte forma

 

 
 
 
 
 
 
 

Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito

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

Um segurado representante do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município

indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município; e 

Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do 

A última normativa em vigor referente aos membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo 

3888, de 10 de maio de 2021. O órgão funciona com a seguinte composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

VINCULO INDICADO PELO

MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA Servidor Efetivo  Poder Executivo 

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS Servidor Efetivo  Poder Executivo 

MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA Servidor Efetivo  Poder Legislativo

JIMMY DE LIMA PESSOA Servidor Efetivo  Poder Legislativo

SEVERINO PAULO DA FONSECA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA  Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

JOÃO LUIZ DA SILVA Servidor Efetivo  Sind. dos Servidores 

Conselho tem a competência de: acompanhar a organização dos serviços 

execução orçamentária do FUNPREI, conferindo a classificação dos fatos e examinando sua procedência e 

roceder, em face dos documentos de receitas e despesas, à verificação dos balancetes mensais, 

truídos com os esclarecimentos devidos, para encaminham

ncaminhar 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 Regime Próprio 

pio do Ipojuca; dentre outras competências relacionadas às mencionadas

 

foi estabelecido no Decreto nº 23, de 14 de agosto de 

alteração com o Decreto n° 269, de 18 de janeiro de 2016, o Comitê de Investimentos do Fundo 

Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI) é composto por cinco membros titulares e respectivos 

ros suplentes da seguinte forma:  
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Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito; 

tivo, indicado pelo seu Presidente da 

Um segurado representante do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município, 

indicado pelo Sindicato dos Servidores do 

membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo 

composição abaixo: 

INDICADO PELO MEMBRO 

Poder Executivo  TITULAR  

Poder Executivo  SUPLENTE 

Poder Legislativo PRESIDENTE  

Poder Legislativo SUPLENTE 

Sind. dos Servidores  TITULAR  

Servidores  SUPLENTE 

Sind. dos Servidores  TITULAR  

Sind. dos Servidores  SUPLENTE 

zação dos serviços técnicos; acompanhar a 

execução orçamentária do FUNPREI, conferindo a classificação dos fatos e examinando sua procedência e 

roceder, em face dos documentos de receitas e despesas, à verificação dos balancetes mensais, 

truídos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao Conselho 

ncaminhar ao Conselho Deliberativo até o mês de março de cada ano, com parecer técnico, o 

e 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 Regime Próprio 

competências relacionadas às mencionadas. 

, de 14 de agosto de 2010 e sua posterior 

Comitê de Investimentos do Fundo 

é composto por cinco membros titulares e respectivos 



 

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,

titular da Secretaria de Finanças. 

 

A última normativa em vigor referente aos 

é a Portaria nº 3886, de 10 de maio de 2021

 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

NOME  

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA

TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA

MARCELO VILAS-BOAS MARINHEIRO DA SILVA 

VANUSA SOUZA NASCIMENTO

ALINE MELO DE FREITAS

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA

 

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

Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev

decisões relacionadas a gestão dos ativos pre

à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos.

 

 3. Estrutura do Plano de Ação

 

  Este Plano de Ação contará com o plano de trabalho anual que irá detalhar: metas, ações, 

indicadores, forma de cálculo para acompanhamento, diretorias responsáveis e o prazo máximo dos 

objetivos que pretendem ser atendidos no ano de 2022. Em seguida evidenciare

para as reuniões do Comitê de Investimentos e logo após retrataremos o plano de trabalho para as reuniões 

dos conselhos deliberativo e fiscal contendo as datas, o horário, a competência e as previsões de pautas a 

serem discutidas. Por fim, será exposto o 

 
 
 
 
 
 
 

Três segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo indicados pelo Presidente 

Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo; e 

Um membro nato, o Presidente Executivo da IpojucaPrev, e respectivo suplente, indicado pelo 

A última normativa em vigor referente aos membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo 

3886, de 10 de maio de 2021. O órgão funciona com a seguinte composiç

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

VINCULO INDICADO PELO

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR Servidor Efetivo  Poder Executivo 

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA Servidor Efetivo  Poder Executivo 

THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO Servidor Efetivo  Poder Executivo

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA Servidor Efetivo  Poder Executivo

BOAS MARINHEIRO DA SILVA  Servidor Efetivo  Poder Executivo

NASCIMENTO Servidor Efetivo  Poder Executivo

ALINE MELO DE FREITAS Servidor Efetivo  Poder Legislativo

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS Servidor Efetivo  Poder Legislativo

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA Servidor Efetivo Poder Executivo

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA Servidor Efetivo Poder Executivo

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 as 

gestão dos ativos previdenciários, com observâncias as exigências legais vigentes

à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos.

3. Estrutura do Plano de Ação  

Plano de Ação contará com o plano de trabalho anual que irá detalhar: metas, ações, 

indicadores, forma de cálculo para acompanhamento, diretorias responsáveis e o prazo máximo dos 

objetivos que pretendem ser atendidos no ano de 2022. Em seguida evidenciaremos o plano de trabalho 

para as reuniões do Comitê de Investimentos e logo após retrataremos o plano de trabalho para as reuniões 

dos conselhos deliberativo e fiscal contendo as datas, o horário, a competência e as previsões de pautas a 

or fim, será exposto o Plano de ação mensal da gestão dos recursos
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Três segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo indicados pelo Presidente 

e respectivo suplente, indicado pelo 

membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo 

composição abaixo: 

INDICADO PELO MEMBRO 

Poder Executivo  TITULAR  

Poder Executivo  SUPLENTE 

Poder Executivo PRESIDENTE  

Poder Executivo SUPLENTE 

Poder Executivo TITULAR  

Poder Executivo SUPLENTE 

Poder Legislativo TITULAR  

Poder Legislativo SUPLENTE 

Poder Executivo NATO 

Poder Executivo SUPLENTE 

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

da política de Investimentos e as 

s exigências legais vigentes, 

à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos. 

Plano de Ação contará com o plano de trabalho anual que irá detalhar: metas, ações, 

indicadores, forma de cálculo para acompanhamento, diretorias responsáveis e o prazo máximo dos 

mos o plano de trabalho 

para as reuniões do Comitê de Investimentos e logo após retrataremos o plano de trabalho para as reuniões 

dos conselhos deliberativo e fiscal contendo as datas, o horário, a competência e as previsões de pautas a 

Plano de ação mensal da gestão dos recursos.



 

  3.1 Plano de trabalho anual – 2022 
 

O plano de trabalho anual para o ano de 2022 seguirá 

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

Metas Ações 

Mapear e Manualizar 
as atividades  

Desenvolver os 
mapeamentos e as 
manualizações das 

seguintes áreas: 
administrativas, 

atendimento, arrecadação, 
financeiro e jurídico 

Capacitar os 
Responsáveis pela 
Gestão e Demais 

Servidores da 
Autarquia  

Acompanhar a capacitação 
dos servidores e membros 

dos órgãos colegiados 

Receber e publicar os 
certificados dos cursos 

 
 
 
 
 
 
 

rabalho anual para o ano de 2022 seguirá abaixo e sua execução será acompanhada pelos Conselheiros, 

caPrev que o terá como norteador de suas ações.  

Indicadores 
Forma de  
Cálculo 

Órgão Responsável

Mapeamentos e 
Manualizações 

finalizadas 

Percentual dos processos 
mapeados e manualizados 

por área finalizados em 
relação as atribuições totais 
desempenhadas nas áreas  

Administrativo, 
Atendimento e 

Arrecadação 
Administrativa e 

Compensação 
Previdenciária 

Procuradoria Geral do 

Receber e publicar os 
certificados dos cursos 

e eventos  

Percentual de certificados 
recebidos e publicados em 

relação aos cursos sugeridos 
no Plano de Ação de 

Capacitação 

Investimentos 
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companhada pelos Conselheiros, membros do Comitê e 

Órgão Responsável Prazo 

Administrativo, 
Atendimento e 

Arrecadação - Diretoria 
Administrativa e 

Financeira  
Compensação 
Previdenciária - 

Procuradoria Geral do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 

Diretoria de 
Investimentos  

Até o último 
dia útil de 
cada mês  



 

Promover a capacitação 
para a certificação dos 

responsáveis pela gestão, 
conforme plano de ação de 
educação previdenciária: 

- Presidente e Diretores 

- Conselho Deliberativo 

- 

Aperfeiçoar o 
Sistema de Controle 

Interno  

Coletar dados necessários 
para a confecção do 

relatório de controle interno  

trabalho preenchidos 
com os devidos anexos 
para os responsáveis 

Relatório de Controle 

Elaborar, Deliberar e 
publicar o Relatório de 

Controle Interno 

Finalização, deliberação 

Assegurar que as ações de 
boas práticas previstas 

pelo Manual do Pró-Gestão 
continuem sendo 

executadas  

Inclusão dessa análise 
no relatório de Controle 

 
 
 
 
 
 
 

Certificação de no 
mínimo: 

Presidente e Diretores 
100% 

- Comitê de 
Investimentos 100% 
Conselho Deliberativo 

75% 
 Conselho Fiscal 75% 

Percentual de certificados por 
órgão colegiado e Diretoria 

em relação ao total de 
membros/servidores 

Presidente e Diretoria de 
Investimentos 

Envio dos papeis de 
trabalho preenchidos 

com os devidos anexos 
para os responsáveis 

emitirem 
semestralmente o 

Relatório de Controle 
Interno  

Percentual de papéis de 
trabalhos respondidos e 

enviados em relação ao total 
de papeis de trabalho 

solicitados  

 Benefícios 
 Gestão da Folha de 

Pagamentos e TI 
Adm e Financeira

 Investimentos 
de Investimentos 

Finalização, deliberação 
e Publicação do 

documento  
N/A 

Controladoria e 

Inclusão dessa análise 
no relatório de Controle 

Interno 

Percentual de itens atendidos 
em relação ao total de itens 
exigidos pelo Pró-Gestão 

Diretoria Executiva do 
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Presidente e Diretoria de 
Investimentos  

Até 
31/12/2022 

Benefícios - Procuradoria 
Gestão da Folha de 

Pagamentos e TI - Dir. 
Adm e Financeira 

Investimentos - Diretoria 
de Investimentos  

até 
28/02/2022 - 

Relatório 
2021.1 

até 
29/07/2022 - 

Relatório 
2022.1 

Controladoria e 
IpojucaPrev 

até 
31/03/2022 - 

Relatório 
2021.1 

até 
30/09/2022 - 

Relatório 
2022.1 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

até 
31/03/2022 - 

Relatório 
2021.1 

até 
30/09/2022 - 

Relatório 
2022.1 



 

Realizar ações corretivas 
caso sejam recebidos 

apontamentos nos 
relatórios de Controle 

Interno.  

Achados do Relatório de 

Estruturar um setor de 
Controle Interno dentro da 
Unidade Gestora, visando 
um acompanhamento mais 

próximo das atividades 
desenvolvidas 

Controle Interno dentro 
da Unidade Gestora do  

Gerir e Controlar os 
Dados dos 

Beneficiários 

Tratar as inconsistências 
apontadas no estudo 

atuarial anual referente aos 
beneficiários  

Realizar recadastramento 
previdenciário anual dos 

aposentados e 
pensionistas 

Atualizar o registro 
individualizado de 

recolhimento previdenciário 
da massa de segurados 

Atualização de 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Achados do Relatório de 
Controle Interno  

Percentual das ações 
corretivas desenvolvidas em 
relação ao total de achados 

no relatório de controle 
interno  

Estruturação do 
Controle Interno dentro 
da Unidade Gestora do  

RPPS 

N/A 
Controladoria e 

Inconsistências 
encontradas  

Percentual de inconsistências 
solucionadas em relação ao 

total encontrado 

Dir. Administrativa e 

Participação de no 
mínimo 95% dos 
aposentados e 
pensionistas 

Percentual de aposentados e 
pensionistas participantes em 

relação ao total 

Dir. Administrativa e 

Atualização de 100% 
dos Segurados 

Percentual de beneficiários 
com registro atualizado em 

relação ao total de 
beneficiários 

Dir. Administrativa e 
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IpojucaPrev 
Até 

31/12/2022 

Controladoria e 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 

Dir. Administrativa e 
Financeira 

Até 
31/06/2022 

Dir. Administrativa e 
Financeira 

Até 
31/12/2022 

Dir. Administrativa e 
Financeira 

Até 
31/12/2022 



 

Realizar o Recenseamento 
Previdenciário  

Elaborar o Relatório 
de Governança 

Corporativa 

Elaborar e publicar 
anualmente o Relatório de 
Governança Corporativa 

com as informações 
mínimas descritas no 

manual do pró-gestão (item 
3.2.1 do Manual do Pró-

Gestão) 

publicar o relatório 

Desenvolver o Plano 
de Ação Anual 

Instituir um plano de ações 
anual para todas as 

grandes áreas previstas do 
RPPS e acompanhar sua 

execução  

publicar e acompanhar 
o plano de ação anual

Aperfeiçoar a Gestão 
Atuarial  

Coletar e enviar os dados 
necessários para 

elaboração do Relatório da 
Avaliação Atuarial 

Coletar e enviar as 
informações necessárias 

para que o atuário emita o 
Relatório de Gestão 

Atuarial 

Elaborar e publicar o 

 
 
 
 
 
 
 

Participação de no 
mínimo 95% dos 

segurados 
(ativos,inativos e 

pensionistas) 

Percentual de aposentados e 
pensionistas participantes em 

relação ao total 

Dir. Administrativa e 

Elaborar, aprovar e 
publicar o relatório anual 

de governança 
corporativa 

Percentual dos itens que 
constam no relatório de  pelo 

Pró-Gestão em relação ao 
total de itens  

Diretoria Executiva do 

Elaborar, aprovar, 
publicar e acompanhar 
o plano de ação anual 

Percentual de ações executas 
em relação ao total de ações 

expostas no plano anual 

 Benefícios 
 Gestão da Folha de 

Pagamentos e Benefícios 
- Dir. Adm e Financeira
 Investimentos 

Investimentos

Coleta dos dados e 
envio para o atuário 

fazer o estudo 
N/A Dir. de Investimentos

Elaborar e publicar o 
Relatório de Gestão 

Atuarial 
N/A Dir. de Investimentos
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Dir. Administrativa e 
Financeira 

Até 
31/12/2022 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
31/03/2022 

Benefícios - Procuradoria 
Gestão da Folha de 

Pagamentos e Benefícios 
Dir. Adm e Financeira 

Investimentos - Dir. de 
Investimentos 

Até 
28/02/2022 

Dir. de Investimentos 
Até 

28/02/2022 

Dir. de Investimentos 
Até 

29/04/2022 



 

Realizar estudo técnico de 
aderência das hipóteses 

atuariais 

Elaborar e publicar o 

Possuir estudo de 
viabilidade orçamentária e 
financeira quanto ao plano 
de amortização do déficit 

atuarial 

Elaborar e publicar o 

Efetivar a Atuação da 
Comissão de Ética 

do IpojucaPrev 

Realizar ações que 
consolidem a atuação da 

Comissão 

Reunião trimestral do 

Realizar workshops e 
atividades sobre o Código 

de Ética visando 
disseminá-lo perante os 
servidores, segurados, 

órgãos colegiados e partes 
relacionadas 

menos 2 Workshops e 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborar e publicar o 
estudo solicitado  

N/A 

Elaborar e publicar o 
estudo solicitado  

N/A 

Reunião trimestral do 
Comitê de Ética. 

Percentual de reuniões 
realizadas em relação ao total 

exigido  

Comissão de Ética do 

Realização de pelo 
menos 2 Workshops e 

atividades sobre o 
código de ética 

Quantidade de workshops 
realizados 

Comissão de Ética do 
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Atuário 
Até 

31/12/2022 

Atuário 
Até 

31/12/2022 

Comissão de Ética do 
IpojucaPrev 

1° Trimestre - 
Até 

31/03/2022 
2° Trimestre - 

Até 
30/06/2022 

3° Trimestre - 
Até 

30/09/2022 
4° Trimestre - 

Até 
30/12/2022 

Comissão de Ética do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 



 

Promover Políticas 
Previdenciárias de 
Saúde e segurança 

do Servidor e Revisar 
as aposentadorias 
por incapacidade  

Promover junto com a 
prefeitura ações educativas 

visando reduzir os 
acidentesde trabalho 

segurança do trabalho

Instruir junto com o serviço 
de perícia médica a 

atualização dos 
documentos de saúde de 

trabalho (Exames 
admissionais, LTCAT e 

PPP) 

Comprovar a emissão 

Realizar a revisão dos 
benefícios de 

aposentadoria por 
incapacidade permanente 

concecidos até 31/12/2019, 
para verificação da 
continuidade das 

condições que ensejaram a 
concessão do benefício. 

Revisão de 100% dos 

Realizar Ações que 
Visam Mitigar Riscos 

e Consolidar 
Melhores Práticas na 
Gestão dos Recursos  

Elaborar relatórios mensais 
de investimentos, contendo 

a posição da carteira 
por segmentos e ativos, 
com as informações de 
riscos, rentabilidades, 
instituição financeira e 

limites da Resolução CMN 
nº 4.963/2021 e da Política 

de Investimentos 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar as ações 
educativas de 

segurança do trabalho 
N/A 

Prefeitura do Ipojuca e 

Comprovar a emissão 
dos documentos de 
saúde do trabalho 

Percentual de documentos 
recebidos pela perícia médica 
em relação as atividades que 

exigem os documentos  

Prefeitura do Ipojuca e 

Revisão de 100% dos 
benefícios 

Percentual de revisão dos 
benefícios de aposentadoria 

por incapacidade permanente 
no período até 31/12/2019 em 
relação ao total de benefícios 
concedidos pela modalidade  

Junta Médica Municipal e 

Elaborar, aprovar e 
publicar o relatórios 

mensais  

Percentual de relatórios 
concluídos, aprovados e 
publicados em relação ao 

percentual total dos relatórios 
que devem ser elaborados  

Dir. de Investimentos
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Prefeitura do Ipojuca e 
Presidente 

Até 
31/12/2022 

Prefeitura do Ipojuca e 
Presidente 

Até 
31/12/2022 

Junta Médica Municipal e 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 

Dir. de Investimentos 
até o último 
dia útil de 
cada mês  



 

Apresentar o relatório 
anual de investimentos  
com a consolidação de 
todas as informações 
relativas ao exercício 
anterior, incluindo a 

conjuntura econômica, os 
resultados alcançados em 

relação às metas 
estabelecidas, o 

comportamento do fluxo de 
caixa e das aplicações 

financeiras, 
a composição do ativo e a 

evolução do orçamento 

Elaborar e publicar o 

Elaborar um plano de ação 
mensal com o cronograma 

das atividades a serem 
desempenhadas relativas à 

gestão dos recursos 

Elaborar e publicar o 
plano de ação mensal 

em relação aos recursos 

 Elaborar relatórios 
semestrais de diligências  

Elaborar, apresentar e 

Atualizar o Asset Liability 
Management – ALM 

visando à otimização da 
carteira de investimentos 

Realização do estudo e 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborar e publicar o 
relatório anual 

N/A Dir. de Investimentos

Elaborar e publicar o 
plano de ação mensal 

em relação aos recursos  
N/A Dir. de Investimentos

Elaborar, apresentar e 
publicar o relatórios 

semestrais 

Percentual de relatórios 
publicados em relação ao 

percentual total dos relatórios 
que devem ser elaborados  

Dir. de Investimentos

Realização do estudo e 
implementação na 

Política de 
Investimentos 

N/A Dir. de Investimentos

Página 14 de 36 

Dir. de Investimentos 
Até 

29/04/2022 

Dir. de Investimentos 
Até 

31/03/2022 

Dir. de Investimentos 

até 
31/03/2022 - 

Relatório 
2021.1até 

31/08/2022 - 
Relatório 
2022.1 

Dir. de Investimentos 
Até 

31/08/2022 



 

Elaborar a Política de 
Investimentos para o ano 
de 2023 em conjunto com 

os órgãos colegiados e 
respeitando as normas 

legislativas  

Elaborar, apresentar, 
deliberar e publicar a 

política de investimentos 

Realizar visitas técnicas 
institucionais de diligência 
às principais instituições 
financeiras que possuem 

relação com o RPPS. 

Visistas devem atender 

valor total da carteira de 

Manter Padrões de 
Transparência na 

Autarquia  

Atualizar as publicações de 
todos documentos exigidos 

por lei e pelo item de 
transparência do pró-

gestão para o nível II (item 
3.2.8. do Manual do Pró-

Gestão)  

Publicação de todos os 
itens exigidos por lei e 

Realizar manutenções 
necessárias no site do 

IpojucaPrev, para que as 
informações expostas 

sejam repassadas a todos 
interessados de maneira 

acessível, objetiva e 
fidedigna  

Feedback dos usuários 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborar, apresentar, 
deliberar e publicar a 

política de investimentos  
N/A Dir. de Investimentos

Visistas devem atender 
a no mínimo75% do 

valor total da carteira de 
investimentos 

Percentual de visitas 
realizadas em relação ao 

valor total da carteira 
Dir. de Investimentos

Publicação de todos os 
itens exigidos por lei e 

pelo Pró-Gestão 

Percentual de publicação em 
relação ao total de itens 

exigidos pelo nível II do Pró-
Gestão 

Diretoria Executiva do 

Feedback dos usuários 
que utilizam o site   

Média entre a soma das 
avaliações totais do site em 

relação a quantidade de 
avaliações realizadas  

Diretoria Executiva do 
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Dir. de Investimentos 
Até 

31/12/2022 

Dir. de Investimentos 
Até 

31/12/2022 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até o último 
dia útil de 
cada mês 

subsequente 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 



 

Implementar 
Programas que 

Promovam Ações de 
Sustentabilidade 

Ambiental  

 Elaborar e executar um 
programa institucional que 

promova ações de 
sustentabilidade ambiental 
que visam à redução dos 
impactos ambientais e a 

preservação da natureza, 
consumo consciente de 
recursos naturais, uso 
racional de materiais e 

programas de reciclagem 

Implementação total do 

Deliberar e Explanar 
o Plano de Ação de 

Capacitação 

Incentivar a execução do 
plano de capacitação para 

os servidores do RPPS, 
dirigentes e conselheiros 

Elaborar e 
plano de capacitação 

Executar Ações de 
Diálogo com 

Segurados e a 
Sociedade 

Realizar 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 

Produzir seminários 
dirigidos aos segurados 

sobre as regras de acesso 
aos benefícios 

previdenciários e educação 
financeira 

 
 
 
 
 
 
 

Implementação total do 
programa 

N/A 
Diretoria Executiva do 

Elaborar e implementar 
plano de capacitação 
para o ano de 2022 

Percentual de certificados 
recebidos e publicados em 

relação aos cursos sugeridos 
no Plano de Ação de 

Capacitação 

Dir. de Investimentos 

Realização da audiência 
pública anual 

N/A 
Diretoria Executiva do 

Realização dos 
seminários 

N/A 
Diretoria Executiva do 
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Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 

Dir. de Investimentos  
Até 

31/03/2022 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
30/04/2022 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 



 

Realizar ações de pré-
aposentadoria com os 

segurados 

Realização das ações 

Elaborar ações de 
conscientização sobre a 

vida após a aposentadoria 
e o envelhecimento ativo 

com os segurados  

Realização das ações 

Produzir matérias de 
conteúdo didático sobre 
temas importantes de 

aposentadoria, pensão, 
educação financeira e 
demais assuntos que 
envolvam dúvidas dos 

beneficiários. 

Divulgar matérias nas 

Acompanhar os 
Trâmites Referentes 
às Solicitações de 

Adequações 
Legislativas  

Atuar no monitoramento da 
tramitação das minutas 

enviadas referentes à taxa 
de administração, Regime 

de Previdência 
Complementar, reforma 

nos benefícios 
previdenciária e alterações 
nas normas dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal e do 

Acompanhar processos 
internos na Câmara de 
Vereadores sobre os 

 
 
 
 
 
 
 

Realização das ações 
preparatórias 

Percentual de segurados 
acolhidos  que participaram 
de alguma ação em relação 
ao total de segurados que se 
aposentaram no ano de 2022 

Diretoria Executiva do 

Realização das ações  

Percentual de aposentados 
que participaram de alguma 
ação em relação ao total de 

aposentados 

Diretoria Executiva do 

Divulgar matérias nas 
redes sociais  

N/A 
Dir. Administrativa e 

Acompanhar processos 
internos na Câmara de 
Vereadores sobre os 

temas  

N/A 
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Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até 
31/12/2022 

Dir. Administrativa e 
Financeira 

Até 
31/12/2022 

Presidente e 
Procuradoria  

até o último 
dia útil de 
cada mês  



 

Comitê de Investimentos  

Responder em 
Tempo Hábil os 
Requerimentos 

Protocolados no 
Ipojucaprev 

Realizar à análise e 
resposta aos 

requerimentos dentro do 
prazo de 30 dias 

Agir 
Tempestivamente 
Para Enviar Toda 

Alteração na 
Legislação por Meio 

do GESCON 

Encaminhar as novas 
legislações referentes ao 

RPPS por meio do 
GESCON 

Divulgar internamente e 

Realizar Ações que 
Fortaleçam as Ações 

dos Órgãos 
Colegiados  

Prestar maiores 
esclarecimentos e 

subsidiar os órgãos 
colegiados do IpojucaPrev 
para que possam executar 
suas atribuições previstas 

em legislação 

Assessorar os órgãos 
colegiados no que for 

 
 
 
 
 
 
 

90% de respostas 
dentro dos prazos 

Percentual de respostas que 
foram concedidas em até 30 
dias em relação ao total de 

solicitações respondidas  

Divulgar internamente e 
enviar normas  

Percentual de legislações 
implementadas no ano em 
relação ao total de normas 
enviadas pelo GESCON 

Assessorar os órgãos 
colegiados no que for 

necessário 

Percentual de documentos 
enviados em relação aos 

exigidos 

Diretoria Executiva do 

Página 18 de 36 

Presidente e 
Procuradoria  

até o último 
dia útil de 
cada mês  

Presidente e 
Procuradoria  

Até 
31/12/2022 

Diretoria Executiva do 
IpojucaPrev 

Até o último 
dia útil de 
cada mês  



 

Fazer Cumprir o 
Cronograma do 

eSocial  

Organizar as atividades 
institucionais para seguir 

as regras de 
implementação do eSocial 

Cronograma do eSocial

Estabelecer a 
Previdência 

Complementar  

Acompanhar a 
implementação do Regime 

de Previdência 
Complementar - RPC para 

os Entes Federativos 

funcionamento do RPC

Regularizar e 
Operacionalizar 
Integralmente o 

COMPREV 

Acompanhar os processos 
de COMPREV que estão 

em em andamento 

Responder a todas as 
pendências apontadas 
no sistema COMPREV

Atualizar a entrada de 
novos processos antes do 

prazo prescricional. 

 
 
 
 
 
 
 

Cronograma do eSocial 

Percentual de etapas 
seguidas no prazo em relação 
ao total de etapas totais que 

devem ser executadas 

Diretoria 

Instituição e 
funcionamento do RPC 

N/A 

Responder a todas as 
pendências apontadas 
no sistema COMPREV 

Percentual de respostas em 
relação ao total de 

pendências apontadas 

Diretoria Administrativa

0% de prescrições 
Percentual de prescrições dos 

processos a qual se tem 
direito de receber COMPREV 

Diretoria 
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Diretoria Administrativa-
Financeira 

Até 
31/12/2022 

Presidente e 
Procuradoria  

Até 
31/03/2022 

Diretoria Administrativa-
Financeira 

Até o último 
dia útil de 
cada mês  

Diretoria Administrativa-
Financeira 

Até 
30/06/2022 



 

 3.2 Plano de trabalho para as reuniões do Comitê de Investimentos 

  

 Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões

de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes

pertinentes: 

 

Data Hora 

31/01/2022 10:00 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de dezembro/2021

1.3

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

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

24/02/2022 10:00 

1. Avaliação da 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de janeiro/2022

1.3

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 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assunt

 
 
 
 
 
 
 

Plano de trabalho para as reuniões do Comitê de Investimentos - 202

Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos

de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes

Pautas 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de dezembro/2021; e  

1.3. Análise 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 para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de janeiro/2022; e  

1.3. Análise 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 para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 
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2022 

do Comitê de Investimentos. Em caso 

de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes e 

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 

Análise 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 

 

alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

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 

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 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 



 

29/03/2022 10:00 

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 de

de fevereiro/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;

2. Deliberação sobre novos credenciame

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados pr

5. Outros assuntos

27/04/2022 10:00 

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 março/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;

2.

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

 
 
 
 
 
 
 

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 de

de fevereiro/2022; e  

1.3. Análise 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 para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de março/2022; e  

1.3. Análise 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 para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 
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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 

Análise 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; 

ntos / atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

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; 

de Investimentos e do desempenho no mês 

Análise 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; 

Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

referentes aos Fundos 



 

26/05/2022 10:00 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de abril/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previst

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

29/06/2022 10:00 

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 de

de maio/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira

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 para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

 
 
 
 
 
 
 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de abril/2022; e  

1.3. Análise 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 para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de maio/2022; e  

1.3. Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, 

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira

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 para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

Página 22 de 36 

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 

Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, 

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

os na Política de Investimentos; 

2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

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 

Análise 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 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 



 

28/07/2022 10:00 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise 

da conjuntura 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de junho/2022

1.3

operacional, jurídico e 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;

2. Delibera

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando 

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

30/08/2022 10:00 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos d

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de julho/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;

2. Delibera

credenciamentos (Quando houver necessida

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

 
 
 
 
 
 
 

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 de

de junho/2022; e  

1.3. Análise 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/

credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de julho/2022; e  

1.3. Análise 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/

credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 
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1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise 

econômica, contendo os seguintes pontos: 

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês 

Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, 

sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos; 

ção sobre novos credenciamentos/atualizações de 

 

critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

o 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 

mercado, de liquidez, 

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos; 

ção sobre novos credenciamentos/atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 



 

28/09/2022 10:00 

1. 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de agosto/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;

2. Delibera

creden

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Out

27/10/2022 10:00 

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 de

de setembro/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;

2. Delibera

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

E

5. Outros assuntos

29/11/2022 10:00 

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 

de outubro/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acordo com os critérios previstos na Política de Inv

2. Delibera

 
 
 
 
 
 
 

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 de

de agosto/2022; e  

1.3. Análise 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/

credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de setembro/2022; e  

1.3. Análise 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/

credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de outubro/2022; e  

1.3. Análise 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 Inv

2. Deliberação sobre novos credenciamentos/
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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 

Análise 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; 

ção sobre novos credenciamentos/atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

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 

Análise 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; 

vos credenciamentos/atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

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; 

da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês 

Análise 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; 

ção sobre novos credenciamentos/atualizações de 



 

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

21/12/2022 10:00 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:

1.1. Cenário 

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do de

de novembro/2022

1.3

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

acor

2. Delibera

credenciamentos (Quando houver necessidade);

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplica

4. Atualização 

Estressados presentes em carteira;

5. Outros assuntos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 

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 de

de novembro/2022; e  

1.3. Análise 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/

credenciamentos (Quando houver necessidade); 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para

sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte;

4. Atualização sobre Fatos Relevantes referentes aos Fundos 

Estressados presentes em carteira; e 

5. Outros assuntos 
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3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

ções e resgates do mês seguinte; 

Relevantes referentes aos Fundos 

1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise 

da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: 

macroeconômico interno e externo; 

1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês 

Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, 

operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de 

do com os critérios previstos na Política de Investimentos; 

ção sobre novos credenciamentos/atualizações de 

 

3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as 

resgates do mês seguinte; 

Fatos Relevantes referentes aos Fundos 



 

3.3. Plano de Trabalho para as Reuniões do Conselho Delib

 

Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões

Deliberativo. Em caso de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre 

assuntos urgentes: 

Datas Hora Pautas

31/01/2022 11:00 

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 

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 

4. Outros assuntos.

24/02/2022 11:00 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Financeira.

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 

período;

3. Apreciação e deliberação do plano 

4. Apreciação e deliberação da avaliação atuarial e do plano de 

custeio

5. Outros assuntos.

 
 
 
 
 
 
 

euniões do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 

abaixo o plano de trabalho para as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal e Conselho 

Em caso de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre 

Pautas 

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 o Plano de Ação de Capacitação; e 

. Outros assuntos. 

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 de ação para o ano de 2022

. Apreciação e deliberação da avaliação atuarial e do plano de 

custeio; e 

. Outros assuntos. 
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erativo e Conselho Fiscal - 2022 

do Conselho Fiscal e Conselho 

Em caso de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre 

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: 

orçamento e fluxo de caixa do 

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 

o Plano de Ação de Capacitação; e  

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e 

Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

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

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

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

estatístico sobre as concessões realizadas no 

de ação para o ano de 2022; 

. Apreciação e deliberação da avaliação atuarial e do plano de 



 

29/03/2022 11:00 

1. Deliberação sobre o 

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

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 sobre o Relat

governança de 2021

4. Outros assuntos.

27/04/2022 11:00 

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. 

período;

3. Outros assuntos.

26/05/2022 11:00 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;

2. Apresentação de relatório pela 

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 contribuiçõe

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período;

3. Outros assuntos.

 
 
 
 
 
 
 

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

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; 

. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de gestão e 

governança de 2021; e 

. Outros assuntos. 

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;

 Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 

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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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 

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 

o de gestão e 

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 

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

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

 e  

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

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

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

s e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

 e  



 

29/06/2022 11:00 

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 rela

ao repasse das contribuições e aportes previstos;

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período;

3. Outros assuntos.

28/07/2022 11:00 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos 

Considerando o parecer do 

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 

ao repasse das contribuições e aportes previstos;

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período;

3. Outros assuntos.

30/08/2022 11:00 

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. 

ao repasse das contribuições e aportes previstos;

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período;

3. Outros assuntos.

 
 
 
 
 
 
 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;

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 rela

ao repasse das contribuições e aportes previstos;

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 

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. 

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; 

 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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1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

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 

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 

 e  

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

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 

do plano de custeio, em relação 

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

 e  

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 

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 

 e 



 

28/09/2022 11:00 

1. Deliberação sobre o relatório 

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.

27/10/2022 11:00 

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 

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

4. Outros assuntos.

29/11/2022 11:00 

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. 

período;

3. Outros assuntos.

 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 2

4. Outros assuntos. 

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;

 Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período; 

3. Outros assuntos. 
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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 

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 

 e 

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: 

orçamento e fluxo de caixa do 

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 

a Política de Investimentos 2023; e 

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 

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

ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

 e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/12/2022 11:00 

1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;

2. Apresentação de relatório pela 

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 contribuiçõe

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

período;

3. Apreciação e deliberação do plano anua

de 2023

4. Outros assuntos.

 
 
 
 
 
 
 

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 2023; e  

4. Outros assuntos. 
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1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - 

Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 

Diretoria Administrativa e 

Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: 

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

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

s e aportes previstos; 

2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no 

l de trabalho para o ano 



 

3.4. Plano de Ação Mensal da Gestão dos R

 Visa expor as principais atribuições ligadas a gestão dos recursos

 

Frequência  

Da Atividade 
Responsável

Diariamente 
D-Invest / CI / 

Consultoria 

Diariamente D-Invest 

Diariamente D-Invest 

Até o 5º dia útil do 

mês 
D-invest 

Até o 7º dia útil do 

mês 

 

Consultoria 

 

Mensalmente 
D-Invest / 

Consultoria 

Mensalmente Consultoria 

 
 
 
 
 
 
 

da Gestão dos Recursos 

Visa expor as principais atribuições ligadas a gestão dos recursos, conforme ações abaixo:

Responsável Ação Observações

CI / 

 

Acompanhar o cenário 

econômico e as expectativas 

do mercado. 

Feito através de relatórios de cenários 

econômicos, conversas com gestores 

e demais fontes de notícias

Acompanhar a evolução do 

desempenho da carteira de 

investimentos. 

Realizar através da coleta dos saldos 

no site da consultoria contratada

planilhas adicionais

Verificar a aderência da 

carteira às expectativas de 

mercado e à política de 

investimentos. 

Conferir a partir do acompanhamento 

do cenário macroeconômico. 

Coletar e enviar os 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.

 

Lançar os 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.

 

Realizar reuniões mensais 

para discutir sobre o mercado 

e as demandas a serem 

realizadas. 

Discutir sobre o desempenho da 

carteira e sobre as estratégias a 

serem adotadas.

 

Emitir parecer com proposta 

de movimentação da carteira 

e discutir o mesmo com a 

Diretoria de investimentos. 

Considerar 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 

respectivas análises técnicas, que 

deverão identificar e avaliar os

riscos de cada proposta
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, conforme ações abaixo: 

Observações 

Feito através de relatórios de cenários 

econômicos, conversas com gestores 

e demais fontes de notícias. 

através da coleta dos saldos 

no site da consultoria contratada e 

planilhas adicionais. 

partir do acompanhamento 

do cenário macroeconômico.  

os extratos com as  

informações disponíveis na CVM. 

Conferir os saldos, movimentações e 

posição com os extratos e 

informações disponíveis na CVM. 

sobre o desempenho da 

carteira e sobre as estratégias a 

serem adotadas. 

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. 



 

Mensalmente 
D-Invest / 

Consultoria 

Até um dia útil antes 

da reunião do 

Comitê de 

Investimentos e 

demais Órgãos 

Colegiados. 

D-Invest 

Ordinariamente, 

uma vez por mês. 

Podendo ser 

convocada reunião 

extraordinária em 

caso de 

necessidade 

D-Invest / CI / 

Consultoria 

Até o último dia 

útil do mês 

subsequente 

Consultoria 

Sempre que houver 

necessidade. A 

atualização do 

credenciamento 

precisa ser feita 

anualmente 

D-Invest / CI / 

Consultoria 

 
 
 
 
 
 
 

 

Emitir 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 Investimentos

Conselho Deliberativo e Fiscal.

 

Enviar documentos 

pertinentes à reunião dos 

órgãos colegiados para os 

Conselheiros e membros do 

Comitê de Investimentos.  

Em tempo hábil será enviada a 

documentação completa, sempre 

prezando pela transparência do setor. 

Invest / CI / 

 

Realizar reuniões mensais 

para apresentar os resultados 

e deliberar  sobre a proposta 

de movimentação da carteira, 

além de discutir demais 

assuntos pertinentes sobre a 

Dir. de Investimentos.  

Todas as deliberações devem constar 

em ata. Reunião é sempre aberta aos 

membros dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo. 

 
Enviar o DAIR através do 

Sistema CADPREV. 

 

Posição dos 

ao mês anterior. O Demonstrativo 

precisa ser conferido com os extratos 

e com o relatório analítico da 

Consultoria. 

/ CI / 

 

Credenciar as 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 Fin

ao art. 15 da R

deve-se pedir um parecer à 

consultoria contratada, visando 

analisar o histórico da instituição e 

dos seus produtos.
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Passará por deliberação do Comitê 

de Investimentos e Aprovação do 

Conselho Deliberativo e Fiscal. 

Em tempo hábil será enviada a  

documentação completa, sempre 

prezando pela transparência do setor.  

Todas as deliberações devem constar 

em ata. Reunião é sempre aberta aos 

membros dos Conselhos Fiscal e 

 

Posição dos investimentos referente 

ao mês anterior. O Demonstrativo 

precisa ser conferido com os extratos 

e com o relatório analítico da 

 

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 vigente, 

se pedir um parecer à 

consultoria contratada, visando 

analisar o histórico da instituição e 

dos seus produtos. 



 

Sempre que houver 

necessidade 
D-Invest 

Mensalmente D-Invest 

Mensalmente D-Invest 

Quando for 

convocada 

Assembléia de 

cotistas 

D-Invest 

Sempre que houver 

divulgação de 

Demonstrações 

Contábeis e 

Financeiras dos 

fundos presentes em 

carteira 

D-Invest 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atender os representantes 

das Instituições Financeiras 

que sejam credenciadas ou 

que demonstrem o interesse 

de se credenciar. 

Contribuindo para que o processo de 

escolha dos Fundos

de acordo com todas as normas e leis 

vigentes.  

Reunir-se com Instituições 

Financeiras sobre os fundos 

que o Ipojucaprev tem 

relacionamento. 

Será necessário

apresentações e/ou relatórios que 

tenham sido apresentados nessas 

reuniões. 

Acompanhar as 

documentações 

disponibilizadas pelos 

Gestores/Administradores dos 

fundos presentes em carteira. 

Atenção aos fatos relevantes, 

convocação de assembleias, 

Demonstrações Financeiras, dentre 

outros documentos

dos fundos estressados. 

informações devem

aos Órgãos C

Acompanhar e participar das 

Assembleias de Cotistas dos 

fundos estressados e demais 

fundos presentes em carteira 

quando for necessário. 

As atas das reuniõe

repassadas para os Órgãos 

Colegiados. 

Verificar e acompanhar as 

Demonstrações Contábeis e 

Financeiras com o devido 

Relatório do Auditor 

Independente. 

Se possível participar da AGE e 

sempre acompanhar divulgações pelo 

site da CVM e e

sobre as Demonstrações Contábeis e 

Financeiras. 
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Contribuindo para que o processo de 

escolha dos Fundos seja imparcial e 

de acordo com todas as normas e leis 

Será necessário arquivar as 

apresentações e/ou relatórios que 

tenham sido apresentados nessas 

Atenção aos fatos relevantes, 

convocação de assembleias, 

Demonstrações Financeiras, dentre 

outros documentos, principalmente 

dos fundos estressados. Tais 

informações devem ser repassadas 

os Órgãos Colegiados. 

As atas das reuniões devem ser 

repassadas para os Órgãos 

 

Se possível participar da AGE e 

sempre acompanhar divulgações pelo 

site da CVM e e-mails recebidos 

sobre as Demonstrações Contábeis e 

 



 

 4. Considerações Finais 

  
O Plano de Ação Anual visa nortear as ações do Ipojuc

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

organização corporativa, constituindo 

fortalecendo a hierarquia, organogramas, funções, processos e tomada

foi criado em conjunto pela Diretoria Executiva do IpojucaPrev com a finalidade

todos os servidores o planejamento de atuação evitando 

satisfatória e um clima organizacional positivo

melhor acompanhamento dos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

visa nortear as ações do IpojucaPrev ao decorrer do ano de 2022

constante adequação e diária manutenção de estratégias para a eficiente

constituindo diretamente com as diretrizes a serem seguidas por seus 

fortalecendo a hierarquia, organogramas, funções, processos e tomadas de decisões. 

a Executiva do IpojucaPrev com a finalidade primordial

s o planejamento de atuação evitando falhas nas Diretorias, aspirando uma gestão 

e um clima organizacional positivo. Por fim, sua implementação também proporcionará um 

melhor acompanhamento dos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev quanto aos seus atos
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aPrev ao decorrer do ano de 2022, com o 

constante adequação e diária manutenção de estratégias para a eficiente e eficaz 

idas por seus servidores, 

de decisões. O plano de trabalho 

mordial de deixar claro a 

nas Diretorias, aspirando uma gestão 

sua implementação também proporcionará um 

quanto aos seus atos executados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

(081) 3551-0982

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

(081) 3551

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

 

 

(081) 3551-

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Acesse pelo Site do 

 
 
 
 
 
 
 

 

0982

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

(081) 3551-0982

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

-0981 | 3551-2523

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo 
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