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1. Finalidade: 
 
Estabelecer os procedimentos das atividades realizadas no Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Serra - ES, referente ao controle das aplicações financeiras dos recursos 
previdenciários arrecadados, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos. 
 
2. Abrangência: 
 
Abrangem os executores, os responsáveis pela gestão financeira, o comitê de investimentos, bem 
como, os executores da política de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Serra – ES. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações; 
Lei Federal N.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências;  
 
Portaria do Ministério da Previdência Social N.º 402, de 11 de dezembro de 2.008, que disciplina os 
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos na União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis N.ºs 9.717/1998 e 10.887/2004;  
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Portaria do Ministério da Previdência Social N.º 916, de 15 de julho de 2.003, que disciplina Plano de 
Contas para os Regimes Próprios de Previdência Social, e suas alterações posteriores, em especial a 
Portaria MPS 95 de 06 de março de 2007; 
 
Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011, que disciplina a “Política 
de Investimentos” dos RPPS; 
 
Portaria do Ministério da Previdência Social nº 170, de 25 de abril de 2012, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 
Resolução do Banco Central do Brasil N.º 3.922, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre as 
aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituído pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 
Lei Municipal nº 2818/2005, que dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos, 
ativos e inativos, e dos pensionistas do Município da Serra – ES. 
 
4. Conceitos: 
 
Comitê de Investimentos - é o órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo, voltado para a 
discussão dos aspectos relativos ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação de 
estratégias na gestão dos recursos do RPPS, responsável pela assessoria do órgão executivo quanto 
aos investimentos do IPS e cumprimento da Política de Investimentos. 
Política de Investimentos - compreende um conjunto de diretrizes e medidas que norteiam a gestão 
de longo prazo dos ativos dos planos de benefícios. Combina aspectos de filosofia de investimentos e 
de planejamento, tendo por pano de fundo o conceito de equilíbrio e perenidade dos planos de 
benefícios, e visa minimizar o risco de equilíbrio por meio do estabelecimento de uma composição de 
ativos que otimize o retorno da carteira, considerando a missão do Fundo. 
 
5.  Competências e Responsabilidades  
 
Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
 
Compete ao Comitê de Controle Interno do IPS - Promover discussões técnicas para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 
 
Compete às Unidades Executoras (Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira, Departamento 
Financeiro e Comitê de Investimentos): 
 
- Alertar a unidade responsável pela Norma de Procedimento sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional. 
 
- Cumprir fielmente as determinações da Norma de Procedimento, em especial quanto aos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
- Definir e cumprir a política anual de investimentos dos recursos em moeda corrente de forma a 
contemplar os fundamentos legais da resolução do Conselho Monetário Nacional 3922/10, antes do 
exercício a que se referir; 
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- Definir qual o modelo de gestão e que estratégia de alocação dos recursos entre os diversos 
segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos de acordo 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 na Resolução do CMN 3922/10 que são renda 
fixa, variável e imóvel a ser adotado. 
 
- Cumprir a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, que proíbe a 
aplicação dos recursos vinculados ao RPPS em fundos privados, realizando as em Instituições 
Financeiras Públicas previamente credenciadas, em obediência ao disposto no Art. 164, § 3º da 
CF/88 e do § 1º do Art. 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Compete ao Conselho Deliberativo – Acompanhar mensalmente a evolução da carteira bem como 
apontar possíveis divergências em relação à política de investimentos; e fiscalizar mensalmente todas 
as movimentações efetuadas pelos gestores em relação à receita e aplicação financeira. 
 
6 Procedimentos: 
 
6.1 Aportes e Novas Aplicações Financeiras 
 
6.1.1 Comitê de Investimento  
6.1.1.1 Recebe proposta de novos produtos ou indicações de investimentos; 
6.1.1.2 Coloca a proposta em pauta; 
6.1.1.3 Quando se tratar de novo produto formaliza o processo com: 
a) Resumo do Regulamento do Fundo; 
b) Certificado de Credenciamento da Instituição Financeira; 
c) Ata do Comitê que obrigatoriamente registrará; 
Analise da aplicação; 
Enquadramento na Resolução 3922/2010; 
Enquadramento na Política de Investimentos; 
Identificação dos participantes; 
Avaliação da Composição do Fundo; 
Voto de cada membro; 
Analise das possibilidades de resgates; 

6.1.1.4 Quando se tratar de aportes a investimentos já existentes, anexa ao processo da referida 
aplicação: 
a) Ata do Comitê que obrigatoriamente registrará: 
Analise da aplicação; 
Enquadramento na Resolução 3922/2010; 
Enquadramento na Política de Investimentos; 
Identificação dos participantes; 
Avaliação da Composição do Fundo; 
Voto de cada membro; 
Analise das possibilidades de resgates. 

 
6.1.2 Protocolo 
6.1.2.1 Abre processo com os documentos encaminhados pelo Comitê de Investimentos; 
6.1.2.2 Encaminha os autos do processo ao Diretor Presidente. 
 
6.1.3 Diretor Presidente  
6.1.3.1 Analisa a apreciação do Comitê de Investimentos e profere decisão apresentando justificativa; 
6.1.3.2 Encaminha os autos do processo à Diretoria Administrativa e Financeira. 
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6.1.4 Diretoria Administrativa e Financeira 
6.1.4.1 Analisa a apreciação do Comitê de Investimentos e profere decisão apresentando justificativa; 
6.1.4.2 Havendo divergência entre o Comitê de Investimentos, Diretor Presidente e Diretor 
Administrativo Financeiro: os autos do processo serão encaminhados ao Conselho Deliberativo (item 
6.1.5); 
6.1.4.3 Na ausência de divergência: os autos do processo serão encaminhados ao Departamento 
Financeiro para Elaboração da Autorização de Aplicação e Resgate - APR (item 6.1.6). 
 
6.1.5 Conselho Deliberativo 
6.1.5.1 Nos casos em que houver divergência entre o Comitê de Investimentos, Diretor Presidente e 
Diretor Administrativo Financeiro: decidirá sobre a aplicação, por maioria absoluta, caso seja 
aprovado, encaminhará ao Departamento Financeiro/IPS para Elaboração da APR – Autorização de 
Aplicação e Resgate (item 6.1.6). 
6.1.5.2 Não sendo aprovada a aplicação pelo Comitê de Investimentos, Diretor Presidente e Diretor 
Administrativo Financeiro, por unanimidade, ou havendo divergência, e não for aprovada a aplicação 
pelo Conselho Deliberativo: os autos serão encaminhados para arquivo no Comitê de Investimento. 
 
6.1.6 Departamento Financeiro 
6.1.6.1 Elabora a Autorização de Aplicação e Resgate – APR; 
6.1.6.2 Encaminha os autos do processo ao Comitê de Investimento; 
 
6.1.7 Comitê Investimento 
6.1.7.1 O Presidente do Comitê de Investimento assina a APR na condição de Proponente;  
6.1.7.2 Encaminha os autos do processo ao Diretor Presidente. 
 
6.1.8 Diretor Presidente 
6.1.8.1 Assina a APR como Gestor/autorizador e determina a elaboração dos ofícios destinados às 
instituições financeiras, anexando uma cópia assinada aos autos; 
6.1.8.2 Encaminha os autos do processo à Diretoria Administrativa e Financeira. 
 
6.1.9 Diretoria Administrativa e Financeira 
6.1.9.1 Assina a APR como Gestor/autorizador;  
6.1.9.2 Assina os ofícios destinados as instituições financeiras, nos termos do art. 83, VII da Lei 
2818/2005; 
6.1.9.3 Encaminha os autos do processo ao Departamento Financeiro. 
 
6.1.10 Departamento Financeiro 
6.1.10.1 O Chefe do Departamento Financeiro assina a APR como Responsável pela Liquidação da 
Operação; 
6.1.10.2 Encaminha os ofícios às instituições financeiras; 
6.1.10.3 Acompanha e fiscaliza a conclusão da operação; 
6.1.10.4 Encaminha os autos ao Departamento de Contabilidade para cadastro da conta de 
investimento e transações (aplicações e resgates) e encaminha os autos ao Comitê de Investimentos. 
 
6.1.11 Departamento de Contabilidade 
6.1.11.1 Realiza o cadastro da conta de investimento e transações (aplicações e resgates) no sistema 
de Contabilidade e encaminha os autos ao Comitê de Investimentos. 
 
6.1.12 Comitê de Investimentos 
6.1.12.1 Toma ciência da conclusão do processo e arquiva. 
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6.2 Controle de Fiscalização das Aplicações Financeiras e dos Demonstrativos Financeiros 
 
6.2.1 Departamento Financeiro 
6.2.1.1 Abre processo anual para acompanhamento mensal de todas as aplicações; 
6.2.1.2 Acompanha e exige da instituição financeira onde possui as aplicações, no mínimo 
mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade (extrato); 
6.2.1.3 Elabora, mensalmente, demonstrativos financeiros de forma analítica e anexa aos autos; 
6.2.1.4 Encaminha os autos do processo ao Comitê de Investimentos para avaliação do desempenho 
das aplicações. 
 
6.2.2 Comitê de Investimentos 
6.2.2.1 Elabora mensalmente notas explicativas e quadros demonstrativos, sobre a rentabilidade e 
risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS com títulos, valores mobiliários e 
demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variáveis e imóveis, necessários ao 
esclarecimento da situação patrimonial; 
6.2.2.2 Analisa os demonstrativos financeiros; 
6.2.2.3 Encaminha os demonstrativos financeiros, notas explicativas e quadros demonstrativos para a 
Diretoria Administrativa e Financeira, para ciência. 
 
6.2.3 Diretoria Administrativa e Financeira 
6.2.3.1 Analisa a apreciação do Departamento Financeiro e do Comitê de Investimentos e profere 
decisão apresentando justificativa;  
6.2.3.2 Encaminha os autos do processo ao Diretor Presidente. 
 
6.2.4 Diretor Presidente 
6.2.4.1 Analisa a apreciação do Departamento Financeiro e do Comitê de Investimentos e profere 
decisão apresentando justificativa; 
6.2.4.2 Se houver providências cabíveis encaminha os autos do processo ao Comitê de 
Investimentos, inclusive quanto à realização de novas aplicações, e aguarda retorno; 
6.2.4.3 Não havendo providências a serem tomadas, encaminha os autos do processo a Divisão de 
Tecnologia da Informação, com determinação para a publicação dos demonstrativos financeiros no 
Portal da Transparência do IPS. 
  
6.2.5 Departamento Administrativo (Setor Tecnologia da Informação) 
6.2.5.1 Publica os demonstrativos financeiros no Portal da Transparência do IPS e após encaminha os 
autos do processo ao Departamento Financeiro para procedimentos mensais. 
 
7. Considerações Finais: 

 
7.1 As disponibilidades de caixa do RPPS ficarão depositadas em contas separadas e aplicadas nas 
condições de mercado, com observância das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional e nesta Norma de Procedimento. 
 
7.2 A aplicação das receitas se fará tendo em vista:  
7.2.1. Segurança quanto à recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do capital 
investido, bem como do recebimento regular dos juros previstos para as aplicações de renda fixa e 
variável;  
7.2.2. A obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez;  
7.2.3. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão aplicadas no mercado financeiro e de 
capitais brasileiro, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
na Resolução 3.922/2010 e Portaria MPS nº 170/2012 e alterações.  
 
7.3 São vedadas qualquer aplicação de recursos que não prevista na Resolução.  
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7.4 Além das regulamentações legalmente instituídas deverão ser obedecidas as normas do Tribunal 
de Contas do Estado no que se refere à gestão de recursos.  
 
7.5 O funcionamento do Comitê de Investimentos obedecerá ao disposto na Portaria de sua criação e 
suas alterações posteriores 
 
7.6 As informações contidas na política anual de investimentos e suas revisões deverão ser 
disponibilizadas pelos responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social aos seus 
segurados e pensionistas, após sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério 
da Previdência Social, especialmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011. 
 
7.7 O Ministério da Previdência Social acompanha o fluxo das receitas previdenciárias, bem como a 
aplicação destes recursos através dos demonstrativos, os quais servem de subsídios para a emissão 
do CRP (Certificado de Regularização Previdenciária), assim o não cumprimento da Resolução CMN 
n. 3922/2010 implica em sua irregularidade perante o MPS, consequentemente a não emissão do 
Certificado.  
 
7.8 As unidades envolvidas deverão zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução 
das operações relativas às aplicações dos recursos operados pelo regime próprio de previdência 
social, bem como, pela eficiência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle de seus 
investimentos, conforme anexo I desta Instrução Normativa. 
 
7.9 Na aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social em títulos e valores mobiliários, 
além da consulta às instituições financeiras, deverão ser observadas as informações divulgadas, 
diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão 
técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em 
negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação. 
 
7.10 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno. 
 
8. SIGLAS 
 
MPS – Ministério Previdência Social 
RPPS – Regime Próprio Previdência Social 
APR – Autorização de Aplicação e Resgate 
DAF – Diretoria Administrativa Financeira 
CMN – Conselho Monetário Nacional 
CRP - Certificado de Regularização Previdenciária 
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