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1ª ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DO COMITÊ 

DE INVESTIMENTOS (COMIN) DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 

DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV 

 

Art. 1° - O artigo 4º do Regulamento Interno do Comitê de Investimentos (COMIN) do 

Fundo Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 4° -  Omissis... 

 

Parágrafo primeiro – Os membros do Comitê de Investimentos deverão, 

obrigatoriamente, possuir vínculo de segurados com o Muriaé-Prev. 

 

Parágrafo segundo – Na formação do Comitê de Investimentos, deverá ser observada 

a exigência de nível superior de escolaridade para o número mínimo de 06 (seis) 

membros; e a exigência mínima de nível médio de escolaridade para o número 

máximo de 03 (três) membros; 

 

Parágrafo terceiro – Será exigido de todos os membros do Comitê de Investimentos, 

capacitação profissional certificada em exame de certificação organizado por entidade 

autônoma e reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro 

financeiro e de capitais, sendo fixado para os membros que não possuírem tal 

certificação, o prazo de até 10 (dez meses) para obtê-la, sob pena de ser substituído 

por outro membro. 

 

Parágrafo quarto – A nomeação, alteração e ou recondução dos membros do Comitê 

de Investimentos será realizada através de ato do Presidente da Diretoria Executiva 

do Muriaé-Prev, após aprovação do Conselho de Administração do respectivo órgão. 

 

Parágrafo quinto – É facultativa a presença do Consultor ou Analista contratado nas 

reuniões do Comitê de Investimentos. Este emitirá, quando necessário, pareceres 

opinativos e não terá direito a voto. Sua convocação, caso necessária, deverá ser 

feita pelo Presidente do Comitê de Investimentos, ou Presidente do Muriaé-Prev, em 

tempo hábil, de forma a conciliar as agendas dos membros e do/a Consultor ou 

Analista. 

 



Parágrafo sexto – Os membros do Comitê de Investimentos terão mandatos de 04 

(quatro anos), sendo permitida uma recondução por igual período para membros 

efetivos e suplentes. 

 

Parágrafo sétimo – Poderá ocorrer a designação e nomeação de um ou mais 

membros efetivos ou suplentes que já exerceram a função de membro nato do Comitê 

de Investimentos do Muriaé-Prev, ou nomeação de um ou mais membros natos que já 

exerceram a função de membros efetivos ou suplentes, sendo considerada a 

limitação de recondução contida no parágrafo anterior, apenas para os mandatos de 

membros efetivos e suplentes do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev.” 

 

Art. 2° - O artigo 9º do Regulamento Interno do Comitê de Investimentos (COMIN) do 

Fundo Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 9° - A aprovação do regulamento interno do Comitê de Investimentos do Muriaé-

Prev e suas alterações, é de competência do Conselho Administrativo.” 

 

Art. 3° - Esta alteração do regulamento interno entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Muriaé, 09 de janeiro de 2019. 

 

 

Vanderleia Aparecida Castro Souza                            Denílson Ferreira de Souza 

 

 

Marta Regina da Fonseca Silva                                     Gilmar Lopes de Faria 

 

 

Reginaldo Renê Ramos                                               Reginaldo de Souza Roriz 

 

 

 

 

 

 

     


