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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE
RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA 007-2022

Aos 22 (vinte e dois dias ) do mês de junho de dois mil e vinte
e dois, às nove horas, na Sede do Instituto de Previdência
Social de Campo Novo de Rondônia, situado a Avenida Costa e
Silva, nº 2021, setor 02, nesta cidade, reuniram-se de forma
Extraordinária os membros do Comitê de Investimentos para
deliberarem sobre a pauta constante no Edital nº 006/2022
tendo como ordem do dia a ANÁLISE DOCUMENTAL
PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E FUNDOS PARA INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS DO RPPS. A reunião foi conduzida pela
Presidente do Comitê a Senhora Izolda Madella que relatou
passo a passo todos os tramites para o credenciamento, desde a
abertura do processo sendo o mesmo de forma eletrônica sob nº
061/2022 de 23 de maio de 2022. Informou que o Edital sob nº
004/2022 e Portaria 019/2022 foram vinculados no Diário
Oficial dos Municípios- AROM no dia 26 de maio de 2022,
dando assim publicidade aos atos. Além disso, foram
publicados na página oficial deste RPPS e no Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal pelos endereços
www.camponovo.ro.gov.br/ipecanpelo
respectivo
banner
exposto no sítio eletrônico do IPECAN ou diretamente em
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/index.php.Foi
informado que até o momento 03(três) instituições enviaram a
documentação por e-mail ou informaram via oficio, anexos ao
processo os links para obtenção das mesmas a ser encontradas
dentro da plataforma da Instituição. Foi informado que já
houve uma pré-análise documental foi realizada juntamente
com o Consultor Financeiro da INFINITYCONSULTORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA, empresa está que possui um
contrato de Assessoria Financeira para com este RPPS. Todos
os documentos enviados pelos interessados estão anexos a este
processo os quais todos os membros deste Comitê têm acessos
por meio do Sistema Eletrônico e-PROC. A presidente
destacou a importância de registrar que o credenciamento não
obrigado a autarquia previdenciária a investir na instituição
credenciada, além do mais também não isenta da
responsabilidade de fazer as devidas consultas na oportunidade
de aporte aos fundos credenciados. Assim o comitê passou a
conferência documental das instituições que encaminharam os
documentos sendo: Banco do Brasil; Caixa Econômica e Itaú.
Todos em consonância com o Edital 004/2022 e Portaria
019/2022. A primeira Instituição a ser analisada
documentalmente foi a Caixa Econômica Federal, instituição
renomada com CNPJ. 00.360.305/0001-04. Instituição que
atua no mercado desde 1861 como administradora de fundos. É
uma
Instituição
sólida
e
bemconceituadanomercadofinanceiro,comclassificaçãode risco AA,
possui vasta experiência na Administração de Recursos que
tem como distribuidoras de títulos e valores mobiliários a
DTVM com CNPJ. Nº 42.040.639/0001- 40. Assim, não
constando nada que desabone a Instituição a mesma ficou com
Credenciamnto sob nº 01/2022. A segunda análise sob nº
02/2022 foi realizado para a Instituição Financeira do Banco
do Brasil S.A, CNPJ. Nº 00.000.000/0001-91, que possui
como administradora de seus recursos a BB GESTÃO DE
RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
S.A.
CNPJ.
Nº
30.822.936/0001-69. Foi realizada a conferencia documental
conforme consta no edital e portaria. Após constatar a
regularidade e por se tratar de uma Instituição Financeira sólida
que atua em praticamente 100% dos municipios brasileiros e
em mais de 20 países a mesma manteve seu credenciamento
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ECDF7C5E/03AGdBq2567e5OZ_aU7_ZZX1WB_OHv3BhP-zhuf7r9CNNLa-eM08o7J_0pjx8hsl…
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regular junto a este RPPS pois nada consta que desabone a
Instituição que foi Credenciada sob nº 02/2022.Na sequencia
foram realizadas a terceira análise sob nº 003/2022 foi
realizada para oItaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/000104instituição fundada em 1944, que exerce as atividades de
gestor, administrador, distribuidor e custodiante de Fundos de
Investimento para RPPS. Também foi analisada aGestora Itaú
Unibanco Asset Management Ltda CNPJ 40.430.971/000196, empresa do Conglomerado Itaú, que faz a gestão de 04
(quatro) fundos de investimento e gradativamente assumirá a
gestão dos demais fundos Itaú disponibilizados para os
Institutos de Previdência. Considerando a solidez, a
experiência na gestão de fundos de investimentos e aderência
os normativos dos RPPS foram credenciados o Itaú Unibanco
S.A. e a Gestora Itaú Unibanco Asset Management Ltda. É
importante ressaltar que até o credenciamento da Instituição o
Itaú Unibanco S.A. estava sendo Gestor e Administrador
dos seguintes Fundos :1º-Itaú Inst. Global Dinâmico RF –
CNPJ 32.972.942/0001-28;2ºItaú High Grade RF Crédito
Privado – CNPJ 09.093.883/0001-04;3º Itaú Ações Dividendos
– CNPJ 02.887.290/0001-62; 4ºItaú Inst. Multimercado Juros e
Moedas – CNPJ 00.973.117/0001-51 e o Itaú Unibanco Asset
Management Ltda irá fazer a Gestão dos seguintes fundos:
1º Itaú Inst.IMA-B 5 – CNPJ 09.093.819/0001-15;2º Itaú Inst.
Alocação Dinâmica RF – CNPJ 21.838.150/0001-49;3º Itaú
Ações Olimpo – CNPJ 32.246.546/0001-13;4º Itaú Ações
Dunamis – CNPJ 24.571.992/0001-75. Assim, após este
processo de análise fica credenciado sob nº 03/2022 o Itaú
Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04 para possíveis
aportes e investimentos. Após a análise documental das
Instituições Financeiras mantiveram-se credenciadas a Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A e realiza o
credenciamento do Itaú Unibanco S.A. Da mesma forma ficam
credenciados os fundos analisados anexados ao Processo
eletrônico 061/2022. Fica sob responsabilidade doIPECAN a
organização documental e publicidade dos Termos de Analise
e Credenciamento.Ficam disponíveis para apreciação, anexos
ao Processo Eletrónico 061/22 todos os documentos analisados
para o presente Credenciamento.Novos fundos podem ser
credenciados por este comite, de acordo com as nescessidades
de diversificação de investiementos. Serão emitidos os
Certificados de Credenciamentos das Instituições Financeiras e
dos Fundos de Investimentos sob os números: 001/2022- Caixa
Econômica Federal- CNPJ. 00.360.305/0001-04; 002/2022
Banco do Brasil S.A, CNPJ. Nº 00.000.000/0001-91 e
003/2022- Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04. A
validade deste Credenciamento será de 02 (dois) anos, a conatr
de 1º de julho de 2022, em conformidade com a Portaria nº
1.467/2022 do MTP.
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