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PLANO DE TRABALHO ANUAL COMITE DE INVESTIMENTOS  

 

 

Plano de Trabalho sintético das atividades a serem realizadas pelo Comitê de 

Investimentos do PREVIJUNO que pautará suas decisões pela legislação pertinente 

aos Regimes Próprios de Previdência Social, pelas Resoluções do Conselho 

Monetário Nacional sobre o tema, e pela Política de Investimentos aprovada pelo 

Conselho Curador do PREVIJUNO.  

 

DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, O COMITÊ FUNCIONARÁ DE 

ACORDO COM ESTAS DIRETRIZES: 

 

1) POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS  

 

Será elaborada pelos membros, com assessoria de profissional especializado, 

obedecendo todos os tramites e prazos das legislações vigentes. Observados 

todas as alterações sobre investimentos Observados todas as recomendações 

dos órgão que regulam e fiscalizam 

 

2) REUNIÕES 

 

O Comitê Diretivo realizará suas reuniões de acordo com o calendário 

publicado em reuniões mensais e também mediante a necessidade de 

decisões importantes, conforme solicitação do presidente, com participação 

do servidor nomeado para cargo de controle interno.  

 

3) PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS  

 

Será elaborado pela assessoria especializada e/ou Comitê de Investimentos  

e publicado os relatórios Mensais, Trimestrais , Semestrais e Prestação de 

contas anuais e Notas explicativas quando necessário.  

 

4) CAPACITAÇÃO  

 

Inserir no plano de capacitação anual do PREVIJUNO; 

Buscar parcerias para capacitação dos membros do Comitê, segurados e 

quadro de pessoal do Previjuno; 

Estudo da legislação sobre Investimentos dos RPPS, Cenário Econômico, 

entre outros assuntos pertinentes a matéria; 

Atualização quando necessário sobre o envio de dados através dos 

Demonstrativos do CADPREV no que se refere a Investimentos.  
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5) TRANSPARENCIA Publicação no site: www.previjuno.com: Politica de 

investimentos, relatórios detalhados sobre a situação dos investimentos dos 

recursos previdenciários (mensal, trimestral, semestral e anual), formulário 

de aplicação e resgate, portfolio de investimentos, atas do comitê de 

investimentos, credenciamento das instituições financeiras. Publicar datas 

de reuniões mensais Envio impresso de relatório analítico de investimentos 

as Secretarias, Câmara Municipal, sindicatos e aos órgãos de comunicações. 

Inclusão dos dados de investimentos no informativo bimestral que é 

distribuído impresso e publicado do site Publicar através dos meios de 

comunicações os valores e as instituições onde estão investidos os recursos 

previdenciários.  

 

6) EVENTOS  

 

Palestras sobre Investimentos aos membros do Comitê Inclusão de Painel 

de Investimentos no Seminário Anual de Investimentos  

 

7) CREDENCIAMENTO  

 

Credenciar as instituições e os fundos de Investimentos, publicando no site.  

 

8) APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS : PORTFOLIO DE 

INVESTIMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – 

APR  

 

Deverá ser apresentado ao Comitê nas reuniões mensais  

 

9)  PRÓXIMO PLANO DE TRABALHO ANUAL  

 

O Plano de Trabalho Anual para o próximo período será  elaborado pelo 

Comitê e apresentado para analise, poderá ser elaborado durante o ano 

corrente e apresentado/publicado no final ou início de exercício financeiro. 

 

10) ALTERAÇÕES DO PLANO  

 

O Grupo de Trabalho Técnico pode apresentar propostas de alteração ao 

Comitê Diretivo durante este período, conforme considerado apropriado 

para melhorar a operação e mediante as mudanças das normas sobre a 

matéria. 
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11)  VIGENCIA Este plano de trabalho estará em vigor de janeiro a 

dezembro de 2020.  

 

JUAZEIRO DO NORTE, 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 


