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REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
 
 

Exigibilidade Legal: Portaria MPS 
nº 519, de 24 de agosto de 2011, 
alterada pela Portaria MPS nº 
440, de 09/10/2013.  

1. Da finalidade  
 

O objetivo do presente regulamento, apresentado pelo 
Comitê de Investimentos e aprovado pelos Conselhos de 
Previdência e Fiscal, é definir regras para o credenciamento 
de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central 
e/ou Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão 
competente para receber recursos financeiros referentes os 
ativos garantidores do plano de benefício do Instituto de 
Previdência do Município de Paraibuna – IPMP 

  
2. Das Definições  
 

Para fins deste Regulamento, considera-se:  
 

I- Habilitada: instituição financeira que atende a todos 
os requisitos e critérios estabelecidos neste 
Regulamento;  

II- Credenciada: instituição financeira que após o 
processo de Habilitação efetuado pelo Comitê de 
Investimentos e Homologação pelo Conselho Administrativo 
do IPMP, passe a compor o banco de dados da autarquia 
previdenciária;  

III- Selecionada: instituição financeira escolhida para 
receber os recursos financeiros do IPMP.  

 
3. Da Habilitação  
 

Será considerada HABILITADA a instituição financeira que 
atender aos requisitos dispostos no Anexo Único do presente 
Regulamento.  

 
3.1- A aprovação no Processo de Habilitação não gera 
obrigação de credenciamento da instituição financeira.  
3.2- Será considerada inabilitada a instituição 
financeira que deixar de apresentar a documentação 
solicitada ou apresentada com vícios, rasuras ou 
contrariando qualquer exigência contida neste 
regulamento.  
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3.3- Não será habilitada instituição financeira que 
terceirize a sua área de distribuição de produtos para 
investidores institucionais, excetuando aquelas que 
comprovem ter contrato de exclusividade com terceiro 
para distribuição destes produtos aos investidores 
institucionais.  

 
4. Do Credenciamento  
 

Será considerada Credenciada a instituição financeira 
que:  

I- Atender a todos os critérios estabelecidos no Anexo 
Único do presente Regulamento;  
II- For considerada Habilitada pelo Comitê de 
Investimentos  e  
III- Obter a devida Homologação pelo Conselho de 
Previdência do IPMP. 
  
4.1- O Instituto de Previdência do Município de 

Paraibuna, de conformidade com sua Política de Investimentos, 
selecionará as instituições financeiras devidamente 
Credenciadas para atuar na aplicação dos recursos 
financeiros.  

 
4.2- A cada período de seis meses, o Comitê de 

Investimentos apresentará a lista de gestores selecionados a 
receberem as aplicações financeiras do RPPS ao Conselho de 
Previdencia, ao qual cabe aprovação e Homologação.  

 
4.3- O rol das instituições Credenciadas poderá ser 

objeto de revisões e monitoramento em curto prazo, podendo 
ser alterado durante sua execução para adequação da 
legislação vigente ou caso seja considerado necessário pelo 
Conselho de Previdência do IPMP.  

 
4.4- Em se tratando de aplicações financeiras em Fundos 

de Investimentos, deverão ser objeto de Credenciamento o 
Administrador e o gestor do Fundo, em se tratando de 
personalidades jurídicas distintas.  

 
5. Da Transparência  
 

A divulgação do presente Regulamento aos beneficiários 
do sistema ocorrerá via publicação no endereço eletrônico 
www.paraibunaprev.com.br e afixação nos locais de costume. 
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6. Das Obrigações  
 

A instituição financeira selecionada e na qual o IPMP 
detenha aplicações financeiras deverá apresentar, no mínimo 
mensalmente, relatório analítico contendo informações sobre:  

 
I- Rentabilidade acumulada mensal, anual e dos últimos 
doze meses dos produtos alvo de investimentos;  
II- Resultados sobre Benchmark e Meta Atuarial do IPMP.  
III- Estratégia de gestão adotada para os fundos de 
investimento;  
IV- Carteira aberta e PL do fundo;  
V- Risco e Volatilidade.  

 
6.1- O prazo para prestação das informações retro 

elencadas é de, no máximo, cinco dias úteis após o fechamento 
do mês. 
 
7. Da Operacionalização  
 

O IPMP acompanhará mensalmente o desempenho do fundo de 
investimento e da instituição financeira Credenciada, 
mediante análise dos seguintes critérios:  

 
I- Gestão do Fundo de Investimento;  
II- Análise de Risco x Retorno;  
III- Tempestividade na prestação de informações 
constantes no inciso 6.  

 
7.1- Na análise da rentabilidade mensal dos fundos de 

investimento que compõe a carteira do IPMP, será considerada 
aderência da rentabilidade aferida dos fundos ao benchmark 
indicado nos respectivos Regulamentos dos Fundos de 
Investimento, bem como ao desempenho de fundos existentes no 
mercado financeiro, sempre observada a equivalência do tipo 
de gestão (ativa/passiva) no mesmo segmento/modalidade. 

  
7.2- Como resultado da análise efetuada, o Conselho de 

Previdencia e o Comitê de Investimentos poderão:  
 
I- Transcorridos seis meses de análise, em se 
verificando que a rentabilidade aferida está inferior ao 
benchmark indicado e dos fundos similares existentes no 
mercado financeiro, será efetuada consulta ao Gestor 
solicitando explicações sobre o ocorrido e medidas 
adotadas para melhora da performance do produto;  
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II- Em até seis meses após a consulta, caso perdure a má 
performance, será processada a realocação dos recursos 
existentes no fundo de investimento.  

 
 7.3- O regramento retro mencionado não impede que o IPMP 
proceda, a qualquer tempo, resgate total ou parcial de seus 
recursos alocados nos fundos de investimento a fim de atender 
e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial.  
 

7.4- A instituição financeira Credenciada poderá 
realizar atividades como palestras, workshops, conference 
call e visitas periódicas, com o intuito de prestar 
informações sobre cenários econômicos e demais subsídios, 
quer ao Conselho de Previdencia, quer à Unidade gestora do 
IPMP. 

  
8. Disposições Gerais  
 

O IPMP poderá solicitar, a qualquer tempo, 
esclarecimentos e informações complementares que julgar 
relevantes.  

 
8.1- Uma vez apresentados os documentos exigidos no 

ANEXO I do presente regulamento para Habilitação e 
Credenciamento, a instituição financeira declara-se “DE 
ACORDO” com as condições e os termos do presente Regulamento.  

 
8.2- O regramento contido no presente Regulamento poderá 

ser objeto de alteração a qualquer momento por força de 
alterações no mercado financeiro e de capitais, bem como da 
legislação que regulamenta os investimentos para os Regimes 
Próprios de Previdencia Social no País. 

 
8.3- Aos casos omissos neste Regulamento aplicam-se os 

dispositivos da Reso9lução do Conselho Monetário Nacional nº 
3.922/2010 e da Portaria MPS nº 519 ou outras que vierem a 
substituí-las, devendo, por último, serem dirimidos pelo 
Conselho Municipal de Previdencia do IPMP. 

 
Paraibuna, 10 de setembro de 2014 
 
 
 
 
   DURVALINA D´ARC DOS SANTOS E SILVA 
     Presidente 
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ANEXO ÚNICO 

 
FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO  

 
Este formulário tem por objetivo colher informações para o 

credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos 

distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de 

Previdência em conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de 

agosto de 2011 – alterada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de 

outubro de 2013, e alterações posteriores. 

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese 

alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 

na instituição, uma vez que este processo refere-se a um 

credenciamento da instituição junto ao Instituto. 

  
 
I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS  
 
Nome do 

Cliente: 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA 

C.N.P.J.: 65.054.272/0001-10 

Endereço: TRAVESSA HUMAITÁ, 67 CENTRO 

Cidade: PARAIBUNA UF SP CEP 12260.000 

 
 
II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Razão 

Social:  

C.N.P.J.:  

Endereço:  

Cidade:  UF  CEP  
 
Contatos 

1 – 

Nome:  Telefone:  
E-
mail:  
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2  – 

Nome: 
 Telefone:  

E-
mail:  
 
 
III – DOCUMENTAÇÃO LEGAL 
 
Instituição Financeira constituída conforme _____________________ 

(Ex. Contrato Social, Estatuto, Decreto, etc.), e alterações 

posteriores, emitido em ___/___/___. Entidade autorizada a exercer 

a atividade de _________________________ (Ex. Administração de 

Carteiras, Distribuição de Fundo, etc.), conforme ____________ 

(Ex. Ato Declaratório, Decreto, Portaria) de n° ________ expedido 

em ___/___/___ pelo (a) __________________ (Ex. CVM, BACEN, etc.). 

 

Atestado de Regularidade: ☐ Fiscal Municipal – Vencimento em ___/___/___; ☐ Fiscal Estadual – Vencimento em ___/___/___; ☐ Fiscal Federal – Vencimento em ___/___/___; ☐ Previdenciário – Vencimento em ___/___/___. 
  
 

III – CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
 ☐ GESTOR         ☐ADMINISTRADOR         ☐GESTOR/ADMINISTRADOR ☐DISTRIBUIDOR                  ☐AGENTE AUTONÔMO 
 
Possui Rating de Gestão de Qualidade? 
 ☐ Sim  ☐ Não 
 
Emissor 

(es):  Rating:  

    

Patrimônio sob Gestão 

(Nacional): 

 
  

Patrimônio sob Gestão 

(Global):   
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Patrimônio sob Gestão 

(RPPS): 
  

 
A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-
REGULAÇÃO DA ANBIMA? 
 ☐ Sim  ☐ Não 
 
AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS? 
 ☐ Sim  ☐ Não 
 

Administração:  

Gestão:  

Custódia:  

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento 

das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril de 

2009, em atendimento à Portaria MPAS nº 170, de 24 de agosto de 

2011? ☐ Sim  ☐ Não 
 
Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.  
 
IV – PRODUTOS APRESENTADOS AO RPPS 
 
Relacionar os produtos destinados aos RPPS de acordo com a 

legislação vigente. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de 

administração, performance (se houver) e benchmark.  

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, 

comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e 

quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade 

apresentada (Risco: VaR). 

1) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: _______ Taxa de Performance: _________ 

 

2) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  
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Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: _______ Taxa de Performance: _________ 

 

3) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: _______ Taxa de Performance: _________ 

 

4) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

5) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

6) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

7) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): ___________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

8) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

9) Fundo: _____________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

10) Fundo: ________________________ CNPJ: __________________ 

Patrimônio do Fundo: ____________________  

Benchmark (Índice de Referência): __________________ 

Taxa de Administração: ________ Taxa de Performance: ________ 

 

 Rentabilidade Rentabilidade - VaR - VaR - 
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- Fundo 
(24 meses) 

Benchmark 
(24 meses) 

Fundo Benchmark 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

Data base: _______/_______/_______. 

 
 

V – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 
 
O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas 

diariamente nos formatos PDF e XML, e que os extratos (conta 

corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor 

informar a periodicidade para disponibilização das informações 

acima. ☐DIÁRIO  ☐SEMANAL  ☐QUINZENAL  ☐MENSAL 
 

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à 

consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, 

resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de 

computadores? ☐ Sim  ☐ Não 
Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual 

compatível com a necessidade descrita. 

 

 
VI – HISTÓRICO DA EMPRESA 
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A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela 

CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? 

Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número 

do processo. 

 

VII – GESTÃO DE RISCOS 
 

Descrição de regras e controles - Risco de Crédito. 

 
Descrição de regras e controles - Risco de Liquidez. 

 
 

Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos. 

 
Descrição de regras e controles - Risco de Mercado. 

 
 

Descrição de regras e controles - Risco de Legal. 



              INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA 
                Travessa Humaitá, 67 Centro Paraibuna - SP 
                       Tel./Fax: 12-39740110 
                                  Email: ipmparaibuna@bol.com.br 

 

  

 

X

 

Descrição de regras e controles - Atuação de “Compliance”. 

 

 
VIII – DECLARAÇÃO 
 

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações 

acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, 

bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no 

âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a 

instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro 

não implica por parte do RPPS compromisso de aplicação de 

recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as 

informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer. 

 

,  de  de . 

Assinatura: 

 

 

 

 

Instituição:  
Diretor 
Responsável:  

CPF:  
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Relacionar os anexos encaminhados: 

Administradores/Gestores ☐  Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 
alterações subsequentes devidamente registradas, em se 

tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por 

ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última 

eleição da Diretoria. ☐ Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente;  ☐  Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e 

Municipal) e previdenciária; ☐  Rating de gestão atribuída por agência especializada. ☐  Outros _________________________________. 
 

Distribuidores/Agentes Autônomos ☐ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 
alterações subsequentes devidamente registradas em cartório, 
em se tratando de Sociedade Comercial. Em caso de Sociedade 
por Ações, o ato constitutivo deverá estar acompanhado da 
Ata da Assembleia da última eleição da Diretoria, 
devidamente registrada; 

 ☐ Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pela Comissão de Valores Mobiliários; ☐ Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, 
quando não previsto no regulamento do Fundo. ☐ Outros _________________________________. 

 


