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MANUAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - 
PREVINA 

 

1. OBJETIVO DO MANUAL  

Sistematizar o processo de Credenciamento/Atualização das Instituições 
Financeiras do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA/MS - PREVINA.  

   

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

  

• Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, nos termos da Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998, e da Portaria ME/SPREV Nº 519, de 24 
de agosto de 2011, levando em consideração os princípios de risco, 
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à 
natureza de suas obrigações e transparência.  

  

• Instrução CVM Nº 555, de 17 de dezembro de 2014, com as alterações 
introduzidas pelas Instruções CVM Nº 563/15, 564/15, 572/15, 582/16, 587/17, 
604/18, 605/19, 606/19, 609/19 e 615/19. Dispõe sobre a constituição, a 
administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de 
investimento.   
 

• Portaria nº 18 de 18 de março de 2021 que regulamenta o 
credenciamento/atualização das instituições financeiras para aplicação de 
recursos do PREVINA  
  

  

3. RESPONSABILIDADES  

Quem participa Responsabilidades 

Instituições 
Financeiras 

Elaborar documentação Encaminhar Atualizar 

Comitê de 
Investimentos  

Avaliar Atestar Monitorar   

Conselho Curador 
- Aprovar - 
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4. DETALHAMENTO DO PROCESSO  

  

  

 

Etapa Atividade Responsável Detalhamento 

1 Disponibiliza Portaria com as 
regras de Credenciamento Comitê de Investimentos 

Fica disponível no site do PREVINA 
https://www.previna.ms.gov.br/pagina/credenciamento-
de-instituicoes-financeiras a Portaria com as regras e 
procedimentos para credenciamento/atualização das 
instituições financeiras. 

2 
Prepara a documentação para 

se candidatar ao 
credenciamento e Envia a 

documentação 
Instituições Financeiras 

Com base na Portaria de credenciamento do PREVINA 
as instituições financeiras prepararão a documentação 
solicitada, bem como preenchimento dos formulários 
obrigatórios elencados, e encaminhará ao e-mail que 
consta na Portaria para análise. 

3 Avalia a documentação para 
Credenciamento  da Instituição 

Financeira 
Comitê de Investimentos 

O Comitê de Investimentos confirma o recebimento da 
documentação encaminhada pela instituição, avalia as 
certidões, os formulários, e utilizará Sistema próprio ou 
terceirizado para análise, avaliações e estatísticas das 
instituições e dos fundos que compõem a carteira de 
investimentos, bem como de cálculo de limite máximo de 
aplicação de recursos por gestor, administrador e fundos 
de investimentos para recebimento das aplicações de 
recursos do PREVINA, além de e informações e 
procedimentos do Sistema ME/SPREV (DAIR e DPIN 
CADPREV) e de outras informações, que entender como 
necessárias ao conjunto de Instrumentos de Gestão da 
Carteira de Investimentos PREVINA. 

4 Envio para aprovação Comitê de Investimentos 

O Comitê de Investimentos após avaliação da 
documentos e atesto da instituição financeiras são 
empresas reconhecidamente capazes de assegurar o 
cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude, 
encaminhará para aprovação do conselho curador. 

5 
Analise e Aprovação da lista de 

Instituições Financeiras 
credenciadas pelo comitê 

Conselho Curador 
O Conselho Curador analisa e aprova a lista de 
instituições credenciadas, elabora resolução e envia ao  
Comitê de Investimentos. 

6 Encaminha para Publicação no 
site do PREVINA 

Comitê de Investimentos 
O Comitê de Investimentos publica a lista de instituições 
credenciadas no Diário Oficial do Município e a publica 
em seu site. 

7 Monitora Instituição credenciada Comitê de Investimentos 

O Comitê de Investimentos antes da realização de 
qualquer sugestão ao Conselho Curador de  alocação de 
recursos, assegurará de que as instituições escolhidas 
para receber as aplicações tenham sido objeto do prévio 
credenciamento/atualização. 
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  5. FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVADO POR: 
Comitê de Investimentos do PREVINA Em: 31/01/2022 – Ata da Reunião nº 04/2022 
Conselho Curador do PREVINA  

brunoalvesdesalles@gmail.com
Typewritten text
Em: 01/02/2022 - Ata da Reunião nº 04/2022






