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Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

DECRETO N». 013 / 2020

Dispõe sobre a reorganização da representação
da composição do Comitê de Investimentos do
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do
Município de Viçosa do Ceará-CE, nomeia
membro titular e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Viçosa do Ceará-CE, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 70, incisos VI, VII, da Lei Orgânica do Município, a Portaria MPS n° 440/2013 e o
Regimento Interno do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Viçosa do Ceará-CE.

CONSIDERANDO o art. 3® da Portaria MPS n° 170 de 25 de abril de 2012, que determina a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manter Comitê de Investimentos
dos recursos dos seus respectivos RPPS. como órgão auxiliar no processo decísório quanto à
execução da política de investimentos, cujas decisões serão registradas em ata;

CONSIDERANDO a alínea 'e', § 1°, do art. 3°-a que preconiza a necessidade do certificado de
que trata o art 2.° da Portaria MPS n° 440/2013 para a maioria dos seus membros:

CONSIDERANDO o disposto no § r e § 2° do artigo 2° do DECRETO N°. 005-A / 2019 que trata
do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do
Ceará-CE, e o disposto no do artigo 3° do mesmo Decreto que trata da nomeação dos membros
do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do
Ceará-CE;

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização do Comitê de Investimento dos recursos do
RPPS pelo fato de que a maioria dos seus membros não possuem a certificação emitida por
entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de
capitais, conforme estabelecido na Portaria MPS N° 519/2011;

CONSIDERANDO que a ausência de maioria de membros com a devida certificação pode
ocasionar a NÃO renovação do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária junto a
Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda implicando na realização de transferências
voluntárias de recursos pela união; Celebração de acordos, contratos, corivêníos ou ajustes, bem
como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de Órgãos ou Entidades da
Administração direta e indireta da união;

CONSIDERANDO, ainda, que não tempo hábil para a certificação dos demais membros sem que
haja prejuízo para o VIÇOSA-PREV e o próprio Município.



DECRETA:

Art. 1° Fica alterada a composição do Comitê de Investimentos no âmbito da Unidade Gestora do
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Viçosa do Ceará, órgào auxiliar no processo
decisórío quanto à implantação e execução da Política de Investimentos dos recursos
previdenclários e na definição da ampliação dos recursos financeiros do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), observadas as condições de segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez e transparência.

Art. 2® O Comitê de Investimentos no âmbito da Unidade Gestora do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS de Viçosa do Ceará será composto por 03 (três) membros titulares;

a) 1 (um) - Diretor Executivo da Unidade Gestora.
b) 1 (um) - Diretor Financeiro ou Cargo equivalente da Unidade Gestora.
c) 1 (um) - Representantes do Poder Executivo Municipal.

§ 1° - A Presidência do Comitê de Investimentos será exercida pelo Diretor Executivo da Unidade
Gestora.

§ 2° - O Diretor Executivo da Unidade Gestora e o Diretor Financeiro ou Cargo equivalente terão
as condições de membros natos.

§ 3® - Os membros que comporão o Comitê de Investimentos deverão, em sua maioria, possuir
certificação por entidade autônima de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado
brasileiro de capitais, conforme estabelecido na Portaria MPS N° 519/2011.

§ 4° - Os membros do Comitê de Investimentos terão o prazo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação do Decreto de nomeação para obterem a certificação referida no parágrafo anterior.

§ 5° - Os custos com a certificação serão de responsabilidade do VIÇOSA - PREV.

§ 6° - Caso nenhum membro nomeado, obtenha a Certificação no prazo estipulado, será o
mesmo substituído por outro, imediatamente após o término do prazo de certificação citado no
parágrafo 4°.

§ 7° - Os membros do Comitê de Investimentos terão garantia de acesso a todas as informações
relativas aos processos de investimentos de recursos do RPPS.

§ 8 - Quando necessário o Comitê poderá solicitar apoio técnico de profissional da área atuarial,
financeira e/ou mercadológica.

Art. 3° Decreto a extinção dos representantes titulares e suplentes dos servidores de cargo efetivo
exarado no Decreto n° 005-A/2019.

Art. 4° Decreto a extinção dos representantes do Legislativo Municipal exarado no Decreto n"
005-A/2019.

Art. 5° Nomeio como representante do Poder Executivo Municipal o Sr. ANTONIO CARLOS
ROCHA DE LIMA - Membro do Comitê de Investimentos. Representante do Poder Executivo
Municipal.

Art. 6 Os procedimentos do Comitê de Investimentos observarão seu regimento interno.

Parágrafo Único - O Regimento Interno citado no caput será objeto de análise e deliberação na
primeira reunião do Comitê de Investimentos.

Art. 7° O comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes
Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos, cenário econômico e pelas políticas de



investimentos aprovados.

Art. 8° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 9® Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara-CE, 15 de janeiro de 2020.

ARRUDA

PREFEIT CIPAL DE VIÇOSA DO CEARA


