PORTARIA Nº 001 , de 30 de janeiro 2014.
A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
RIO NEGRINHO-SC, IPRERIO, designada pela Portaria nº 10600, de 22/12/2006, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 1757, de 22 de
novembro de 2005 e considerando o disposto na Resolução do Conselho Monetário
Nacional nº 3.922, de 25.11.2010;
Considerando o disposto na Portaria do Ministério da Previdência Social nº 440, de 09
de outubro de 2013 e suas alterações posteriores;
Considerando o disposto no Regulamento de Credenciamento aprovado pelo
Conselho Administrativo do Instituto em 10 de dezembro de 2013.
Considerando a necessidade de definir procedimentos para a operacionalização das
solicitações de credenciamento de Instituições Financeiras, da manutenção dos
cadastros de credenciamento atualizados e os prazos para análise destas solicitações;
Considerando a necessidade de conferir transparência a este cadastro para todas as
partes envolvidas no processo ou, indiretamente, que dele dependam.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA SOLICITAÇÃO
Art. 1º. Toda a solicitação de credenciamento deverá ser encaminhada a(o) Diretora(o)
Executiva(o) do IPRERIO, através de carta, em papel timbrado da Instituição
Financeira, juntamente com os documentos elencados no art. 3º desta Portaria.
Art. 2º. Cada solicitação de credenciamento comporá um processo administrativo
único, devidamente numerado.
CAPÍTULO II
DOS DOCUMENTOS
Art. 3º. A documentação exigida para credenciamento é aquela elencada no art. 3º do
Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras aprovado pelo Comitê de
Investimento conforme Resolução 001/2012 de 03 de agosto de 2012.
Art. 4º. Todo documento deve ser apresentado em sua via original ou através de cópia
autenticada, com exceção daqueles que permitam verificar a sua autenticidade pela
internet.

PARÁGRAFO ÚNICO. O documento a que se refere o inciso VII do art. 3º do
Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras somente poderá ser
apresentado em via original.
CAPÍTULO III
DOS PRAZOS
Art. 5º. O Comitê de Investimento terá 30 (trinta) dias para analisar e fornecer parecer
sobre o processo de credenciamento da Instituição Financeira, contados a partir da
data de recebimento da documentação.
Art. 6º. Caso durante a análise da solicitação de credenciamento verifique-se que
algum documento não foi entregue ou foi entregue parcialmente, a(o) Diretora(o)
Executiva(o) emitirá Carta de Exigência a Instituição financeira, com a relação de
documentos faltantes, que terá 30 (trinta) dias para apresentá-lo.
Durante o cumprimento da exigência fica suspenso o prazo de análise constante no
artigo 5º, voltando a contar quando da apresentação de todos os documentos
solicitados.
PARÁGRAFO ÚNICO: A não apresentação da documentação no prazo estipulado
acarretará a inabilitação da Instituição Financeira.
Art. 7º. O Comitê de Investimento terá 10 (dez) dias para deferir a habilitação da
Instituição Financeira, contado da data de recebimento do processo.
Art. 8º. Após habilitada a Instituição Financeira, a(o) Diretora(o) Executiva(o) deverá
remeter o processo de credenciamento para o Conselho Administrativo para análise na
reunião mensal seguinte a conclusão da habilitação.
CAPÍTULO IV
DA MANUTENÇÃO DO CADASTRO
Art. 9º. O IPRERIO fornecerá a cada Instituição Financeira credenciada login e senha
do sistema de manutenção de cadastro para que esta efetue a manutenção de suas
informações cadastrais, bem como a atualização das certidões negativas de impostos,
taxas e contribuições.

CAPÍTULO V
DA DIVULGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIADAS

Art. 10º. O IPRERIO divulgará em seu site todas as Instituições Financeiras
habilitadas, credenciadas e selecionadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
do término do respectivo processo.
Art. 11º. No caso das Instituições Financeiras com status de selecionada, esta a
qualquer momento poderá vir a solicitar a sua alteração de status para credenciada,
com a devida justificativa que será analisada pela(o) Diretora(o) Executiva(o) e
submetida para análise do Conselho Administrativo, que deverá deliberar sobre a
alteração de status.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12º. Todas as Instituições Financeiras que mantenham relacionamento com o
IPRERIO deverão realizar novo credenciamento conforme a política de
credenciamento aprovada pelo Conselho Administrativo.
Art. 13º. Todas as dúvidas e questionamentos referentes ao Regulamento de
Credenciamento de Instituições Financeiras e a esta Portaria deverão ser direcionadas
a(o) Diretora(o) Executiva(o).
Art. 14º. Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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