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0 PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, ESTADO DE PERNAMBUCO, 
usando de suas atribuic;oes legais e, ainda conforme Offcio n° 64/2012 do 
TRIUNFOPREV. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento de Atua~ao do Comite de 
lnvestimentos do lnstituto de Previdencia dos Servidores Publicos do 
Municipio de Triunfo - TRIUNFOPREV, constante no Anexo I. 

Art. 2°- Este Regimento entra em vigor na data de sua publicac;ao 

Art. 3° - Revogam-se as disposic;oes em contrario. 

Triunfo, 17 de julho de 2012. 

. -}:% /.-
L~J[~~N~"'~sA 

Prefeito 



u PR 
ANEXO I 

REGIMENTO DO COMITE DE INVESTIMENTOS 

I- DO OBJETIVO 

( Art. 1° - 0 Comite de lnvestimentos do Institute de Previdencia dos Servidores 
Publicos do Municipio de Triunfo - TRIUNFOPREV, tern por objetivo 
assessorar, em carater consultive, a Diretoria Executiva nas decisoes 
relacionadas a gestao dos ativos do Institute, observadas a seguranc;a, 
rentabilidade, solvencia e liquidez dos investimentos a serem realizados , de 
acordo com a legislac;ao vigente e a Politica de lnvestimentos. 

II - DA COMPOSICAO 

Art. 2° - 0 Comite de lnvestimentos, que integra a estrutura organizacional do 
TriunfoPrev, sera composto de 5(cinco) membros e constitufdo da segu inte 
forma: 

I - Presidente do TriunfoPrev; 
II - Diretor Administrative e Financeiro do TriunfoPrev; 
Ill - 2 (dois) profissionais indicados pelo Poder Executive e 1 (urn) indicado 
pelo Poder Legislative, com experiencia em financ;as e ou em gestao de 
fundos. 

Paragrafo (mico - Os membros do Comite de lnvestimentos serao nomeados 
por ato do Prefeito do Municipio, para urn mandata de 02 (dois), podendo ser 
reconduzido por igual perfodo. 

Ill -DOS REQUISITOS 

Art. 3° - Sao requisitos minimos para os membros do Comite de 
lnvestimento: 
a) Possuir preferencialmente nfvel superior de escolaridade e comprometer-se 
a realizar a Certificac;ao, no mfnimo, CPA 1 0; 
b) Ser maior de 21 (vinte e urn) anos; 
c) Nao pertencer ao Conselho Administrative e Fiscal, titular ou suplente , no 
mesmo perfodo. 
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IV- DAS ATRIBUI<;OES 

Art. 4° - Compete ao Comite de lnvestimentos: 
a)Subsidiar a Diretoria Executiva e os Conselhos de Administragao e Fiscal nas 
definigoes das Polfticas de Aplicagoes e lnvestimentos. 
b) Propor mudangas se for o entendimento da maioria dos seus membros, na 
Politica de lnvestimentos; 
c) Monitorar a carteira tanto de forma consolidada, como segmentada, nos 
aspectos de enquadramento legal, resultado e riscos assumidos; 
d) Acompanhar e manter-se atualizado a respeito das novidades do mercado 
referentes a novas produtos, modalidades de investimento e praticas de 
gestao, nao s6 atraves de material disponibilizado pela Diretoria Administrativa 
Financeira, como tambem pela participagao em cursos, palestras e outros 
eventos de atualizagao afetos a gestao de ativos; 
e) Acompanhar e debater o desempenho alcangado pelos investimentos, de 
acordo com os objetivos estabelecidos pela Polftica de lnvestimentos; 
f) Comparecer as reunioes habitualmente; 
g) Votar sabre os assuntos submetidos ao Comite; 
h) Sugerir a Diretoria Administrativa Financeira a inclusao de assuntos na 
pauta das reunioes, podendo, inclusive, apresenta-los extra-pauta, se a 
urgencia assim o exigir. 

Art. 5° - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro-Gestor do Fundo 
de lnvestimentos: 
a) Manter os membros do Comite atualizados acerca do cenario 
macroecon6mico, das expectativas de mercado; 
b) Manter os membros do Comite atualizados acerca da performance da 
carteira de investimentos em relagao a meta atuarial; 
c) Elaborar demonstrative contendo a evolugao patrimonial dos investimentos, 
incluindo a movimentagao das aplicagoes e resgates dos investimentos durante 
o mes anterior; 
d) Outros assuntos relacionados a sua competencia. 
e) Envio da minuta da ata de reuniao pore-mail aos membros do Comite. 

Art. 6° - Ao Assessor do Comite de lnvestimentos compete: 
I - participar da elaboragao da Politica Anual de lnvestimentos, referente ao 
exercicio a que se referir; 
II - apresentar para discussao a minuta da Politica de lnvestimentos ao Comite 
de lnvestimentos e sua apresentagao perante os Conselhos de Administragao 
e Fiscal; 
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Ill - elaborar relat6rios trimestrais detalhados sobre a rentabilidade e risco das 
diversas modalidades de operagoes realizadas pelo TriunfoPrev com tftulos 
publicos, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos de renda 
fixa, renda variavel e im6vel, de acordo com a legislagao vigente; 
IV - fazer avaliagao de desempenho das aplicagoes efetuadas por entidades 
credenciadas com periodicidade semestral, objetivando mensurar a 
performance das mesmas, de acordo com a legislagao vigente. 

V - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 7° - 0 Comite de lnvestimentos reunir-se-a, ordinariamente, uma vez a 
cada mes e, extraordinariamente, pela convocagao feita por quaisquer de seus 
membros Efetivos. 

Art. 8°- As reunioes do Comite deverao contar com a presenga de no minima 
3 (tres) membros do Comite, sendo obrigat6ria a participagao da Diretoria 
Administrative Financeira. Os assuntos submetidos ao Comite serao decididos 
por maioria simples. 

Paragrafo Onico: Os membros do Comite de lnvestimentos serao destituidos 
desta investidura por: 
a) Renuncia; 
b) Faltas sem justificativa a tres reunioes do colegiado, consecutivas ou 
intercaladas; 
c) Por denuncia, devidamente comprovada, da pratica de atos lesivos aos 
interesses dos participantes; 

VI - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 9° -As materias analisadas e/ou aprovadas pelo Comite de lnvestimentos 
serao registradas em atas elaboradas pelo Diretor Administrative Financeiro. 

§ 1° - Elaborada a minuta da Ata, a mesma sera enviada, por e-mail, aos 
membros do Comite presentes a reuniao, para eventuais corregoes, que terao 
o prazo de 03 (tres) dias uteis para sua devolugao, com os referidos 
comentarios, ao Diretor Administrative Financeiro para conhecimento. 

§ 2° - Consolidada a Ata com as emendas admitidas, ela devera ser assinada 
por todos os membros presentes a reuniao, com c6pia para a Diregao Geral do 
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TRIUNFOPREV. Depois de assinadas ficarao arquivadas juntamente com os 
pareceres I posicionamentos que subsidiaram as recomenda<;:oes e decisoes. 

§ 3°- E obrigat6rio o registro em ata das justificativas dos votos vencidos; 

Art. 10 - . Nas delibera<;:oes do Comite de lnvestimentos deverao ser 
observadas as normas e limites para lnvestimentos estabelecidos na 
Resolu<;:ao do Conselho Monetario Nacional e Politica de lnvestimentos do 
TRIUNFOPREV. 

Art. 11 - Este Regulamento entra em vigor a partir da data de aprova<;:ao pelo 
Conselho de Administra<;:ao. 

Art. 12 - Os casas omissos serao analisados pelo Conselho de Administra<;:ao 
do TRIUNFOPREV. 

Triunfo, 05 de julho de 2012. 

ZELIA RAMOS DE SOUSA 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

Aprovado pelo Conselho de Administrac;ao em reuniao realizada em 05 de 
julho de 2012. 


