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Instrução Normativa nº de 03, de 15 de agosto de 2019. 
 
 

Disciplina, define e institui normas para os 
procedimentos relativos aos investimentos do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais de Caçador - IPASC. 

 
 
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Caçador - IPASC, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Complementar Municipal nº 291 de 29 de abril de 2015,  

 
CONSIDERANDO a existência de Política de Investimentos confeccionada 

anualmente; 
 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de monitorar constantemente a carteira de 

investimentos deste Instituto de Previdência; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos referentes 

aos investimentos no âmbito do IPASC; 
 
Resolve instituir a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA: 
 
 
 

TÍTULO I 
Dos Investimentos 

 
Capitulo I 

Do Objetivo 
 
Art. 1º Estabelecer normas visando à padronização dos procedimentos no que 

diz respeito aos investimentos do IPASC, a fim de disciplinar a metodologia utilizada no 
monitoramento dos fundos, novos aportes, diversificação da carteira de investimentos, 
elaboração da política de investimentos e credenciamento de instituições financeiras, 
buscando oferecer maior transparência, eficiência e eficácia nos procedimentos 
realizados pelo Instituto de Previdência. 

 
 

Capítulo II 
Da abrangência 

 
Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange tão somente este Regime Próprio 

de Previdência Social. 
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Capítulo III 
Dos Conceitos  

 
Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
I- comitê de investimentos: órgão colegiado composto por servidor do IPASC, 

servidor indicado como representante dos servidores ativos, diretor administrativo e 
financeiro do IPASC e representantes dos conselhos administrativo e fiscal. 

II- fundos de investimentos: ativos financeiros em que gestores disponibilizam 
cotas para captação de recursos. 

III- carteira de investimentos: conjunto de aplicações que reúne todos os ativos 
financeiros onde há valores aportados, visando rentabilidade. 

IV- APR: autorização de aplicação e resgate. 
V- recursos disponíveis: valores monetários oriundos de contribuições 

previdenciárias dos servidores ativos e inativos do município de Caçador, alíquotas 
suplementares e aportes repassados pelo poder público municipal. 

VI- DPIN: demonstrativo da política de investimentos. 
 
 

TÍTULO II 
Dos Procedimentos 

 
Capítulo I 

Do Monitoramento dos Fundos e da Carteira de Investimentos do IPASC  
 
Art. 4º O acompanhamento da carteira de investimentos do IPASC será 

realizado mensalmente pelo Comitê de Investimentos, através do monitoramento de 
todos os fundos que compõe a carteira, mediante a análise de performance e 
desempenho, visando atender às exigências previstas na Política de Investimentos do 
IPASC. 

Parágrafo único. O Comitê de Investimento se reunirá uma vez por mês, em 
reunião ordinária, sendo facultada a reunião extraordinária, quantas vezes seja 
necessário. 

 
Art. 5º O Gestor de Recursos deverá realizar o acompanhamento diário dos 

fundos de investimentos que compõe a Carteira do IPASC, com base na análise de 
fatores relevantes do mercado financeiro, bem como na composição geral da carteira, 
emitindo relatório preliminar que será apresentado ao Comitê de Investimentos. 

§1º Cabe ao Gestor de Recursos repassar ao Comitê, toda e qualquer 
informação relativa aos investimentos do Instituto, apontando eventual 
desenquadramento bem como propondo a alteração necessária à sua correção, para 
posterior deliberação por parte do Comitê e alteração da carteira. 

§2º Cabe ao Gestor de Recursos apresentar na reunião ordinária, todas as 
APR’s relativas às movimentações financeiras atreladas aos fundos de investimentos 
que compõe a Carteira do IPASC, para análise e deliberação do Comitê de 
Investimentos. 

 
Art. 6º Tanto os relatórios do Gestor de Recursos, como os emitidos pela 

consultoria de investimentos, deverão ser analisados pelos membros do Comitê de 
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Investimentos, que em reunião mensal deverão deliberar sobre a manutenção dos 
ativos nos fundos já existentes ou alteração da carteira do IPASC. 

 
Art. 7º Todas as decisões tomadas pelo Comitê deverão ser consignadas em 

Ata. 
 
 

Capítulo II 
Da Diversificação da Carteira 

 
Art. 8º O Gestor de Recursos deverá proceder a análise dos fundos quanto ao 

retorno dos investimentos da carteira, identificando a necessidade ou não de 
remanejamento de ativos. 

 
Art. 9º Quando houver a necessidade de alteração dos ativos da carteira de 

investimentos, o Gestor de Recursos deverá solicitar via e-mail à consultoria 
contratada, recomendações para o remanejamento dos ativos, emitindo parecer prévio. 

 
Art. 10 O Comitê de Investimentos deverá analisar o parecer prévio emitido 

pelo Gestor de Recursos, deliberando acerca das recomendações da consultoria de 
investimentos contratada, consignando em ata suas decisões e o eventual 
remanejamento dos ativos. 

Parágrafo único. As deliberações do Comitê de Investimentos serão 
apresentadas ao Conselho Administrativo do IPASC, que deverá autorizar ou não a 
movimentação proposta pelo Comitê, relativas a carteira de investimentos do IPASC. 

 
Art. 11 Após as deliberações do Comitê de Investimentos e do Conselho 

Administrativo, o Gestor de Recursos informará a Diretoria Executiva para que esta 
tome as providências necessárias quanto a realização de resgates e de aplicações 
bancárias, nos termos do que decidido, com a emissão e publicação das devidas 
APR’s. 

 
 

Capítulo III 
Dos Novos Aportes Financeiros 

 
Art. 12 A realização de novos aportes financeiros poderá ocorrer com a 

apresentação de ofertas pela Instituição Financeira, ou através de pesquisa de 
mercado pelo Gestor de Recursos, que após verificar oferta no mercado enviará para 
consultoria para análise e elaboração de relatório com informações sobre o produto. 

 
Art. 13 O Gestor de Recursos realizará uma análise criteriosa do Relatório 

encaminhado pela consultoria e apresentará as informações ao Comitê de 
Investimentos que deliberará sobre o assunto, consignando em ata e encaminhará ao 
Conselho Administrativo. 
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Art. 14 Após a deliberação do Conselho Administrativo a Diretoria Executiva 
tomará as providências para credenciamento da Instituição Financeira, elaboração e 
publicação de APR e transações bancárias. 

 
 

Capítulo IV 
Dos Resgates para Pagamento de Despesas Administrativas e de Benefício 

 
Art. 15 O Setor de Tesouraria deverá enviar ao Diretor Administrativo e 

Financeiro do IPASC solicitação para resgate de valores para pagamento de despesas 
administrativas ou de benefício, sendo esta encaminhada ao Gestor de Recursos, que 
irá analisar qual o fundo propício ao resgate dos valores, informando a Diretoria 
Executiva. 

 
Art. 16 A Diretoria Executiva tomará as providências quanto a realização do 

resgate junto a instituição financeira e fundo de investimento apontado pelo Gestor de 
Recursos, ficando responsável também pela elaboração e publicação da APR. 

 
 

Capítulo V 
Da Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos 

 
Art. 17 A Diretoria Executiva deverá apresentar propostas para elaboração da 

política de Investimentos. 
  
Art. 18 O Comitê de Investimentos deverá elaborar minuta da Política de 

Investimentos que será encaminhada para análise da consultoria de investimentos 
contratada. 

Parágrafo único. Após devolução da minuta a mesma deverá ser aprovada 
pelo Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, em suas respectivas reuniões 
no mês de outubro. 

 
Art. 19 Algumas informações devem ser observadas e discutidas na 

elaboração da Política, como: 
 
a)  Fundamentação legal e informação sobre o processo de aprovação 
b) Apresentação do Comitê de Investimentos e forma de atuação. 
c) Estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de 

aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;  
d) Parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar 

compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de 
busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e 
concentração previstos. 

e) Histórico de aderência das metas de rentabilidade;  
f) Apresentação do cenário econômico projetado para o exercício;  
g) Limites mínimo e máximo utilizados para investimentos em títulos e 

valores mobiliários, respeitado o enquadramento proposto pela Legislação, e a 
alocação objetivo.  
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h) Critérios, parâmetros e limites de gestão de risco de investimentos. 
 
Art.  20 Após aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho 

Administrativo, a Política de Investimentos deverá ser publicada no site do IPASC e no 
Diário Oficial dos Municípios. 

 
Art.  21 A Diretoria Executiva é responsável pelo agendamento de reunião para 

apresentação da Política de Investimento, a qual será apresentada pela empresa de 
consultoria em conjunto com o Comitê de Investimentos, aos membros do Poder 
Executivo e Legislativo, bem como aos membros dos Conselhos Administrativo e 
Fiscal. 

 
Art.  22 Além de apresentada em reunião, a Política de Investimentos deverá 

ser apresentada em Audiência Pública aos demais servidores e população em geral. 
 
Art.  23 O setor de contabilidade é responsável pelo preenchimento e envio do 

DPIN. 
 

Capítulo V 
Do credenciamento das instituições financeiras 

 
Art.  24 A resolução nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, determina que os 

RPPS, deverão realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do 
gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições 
escolhidas para receber as aplicações. 

Parágrafo único. Os parâmetros para o credenciamento das instituições, 
deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de atuação, o volume de 
recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição 
a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a 
indicadores de desempenho. 

 
Art. 25 O Gestor de Recursos deverá solicitar à Diretoria Executiva, envio de 

ofícios às instituições financeiras, que detenham ativos na carteira de investimentos do 
IPASC, para que procedam o credenciamento. 

 
Art. 26 Para realizar o credenciamento junto ao IPASC, a instituição financeira 

deverá encaminhar anualmente, Atestado de Credenciamento e Questionário ANBIMA, 
nos moldes do exigido em Legislação vigente, diretamente para a sede do IPASC, com 
cópia à consultoria de investimentos contratada pelo IPASC, se for o caso. 

 
Art. 27 O Gestor de Recursos deverá realizar a análise dos documentos 

enviados, quanto a legalidade e formalidade, mantendo os mesmos em arquivo físico 
de fácil acesso ao Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva, para 
acompanhamento e eventuais conferências. 

Parágrafo único.  O Gestor de Recursos deverá enviar a Diretoria Executiva, 
informações acerca da documentação apresentada. 

  
Art. 28 A cada 06 meses a Diretoria Executiva do IPASC, deverá emitir e 
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realizar a impressão dos Atestados de Credenciamento relativos ao gestor, 
administrador e distribuidor de todas as instituições financeiras credenciadas, 
mantendo-os em arquivo físico junto aos documentos do Comitê de Investimentos, 
devidamente assinados. 

 
Art. 29 A relação das instituições financeiras credenciadas, deverá ser 

publicada no site do IPASC e atualizada semestralmente. 
 
 

TÍTULO III 
Das Disposições Finais  

 
Art. 30 Todos as movimentações e decisões acerca da movimentação de 

ativos deverão passar pela deliberação do Comitê de Investimentos, bem como do 
Conselho Administrativo do IPASC.  

 
Art. 31 Para todas as movimentações de ativos deverá ser confeccionada 

APR, a qual será posteriormente publicada no site do IPASC. 
 
Art. 32 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto à Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Caçador – IPASC. 

 
Art. 33 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 
adequação ao processo de melhoria contínua. 

 
Art. 34 Os casos omissos ou excepcionais, não previstos na presente Instrução 

Normativa, serão tratados pela Diretoria Executiva, em conjunto com o servidor 
responsável pelo Setor relativo à ocorrência. 

 
Art. 35 O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será 

objeto de instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade 
da realização do ato contrário às normas instituídas. 

 
Art. 36 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - 
IPASC, em 15 de agosto de 2019. 

 
 
Elizabeth Olsen - Diretora Presidente do IPASC. 
 
 
Fábio Deniz Casagrande - Diretor Administrativo e Financeiro do IPASC. 

 
 


