
PORTARIA Nº 200, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Altera a composição do Comitê de Investimentos – 

COMINV, do Instituto de Benefícios e Assistência 

aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA – 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de 

Araruama, corolário da PANDEMIA do COVID-19, e 

dá outras providências. 

O Presidente do IBASMA – INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA, no uso de suas atribuições e competências 

que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que na ocasião que fora editada a Portaria IBASMA nº 05 

de 21 de janeiro de 2020 - que fixou para a composição do Comitê de Investimentos os 

seus integrantes, não havia sido decretada a classificação do Novo Coronavírus como 

Pandemia; 

Considerando a exigência, como requisito, que os integrantes do Comitê 

sejam detentores da Certificação Profissional Anbima Série 10 – CPA 10 ou superior, ou 

outra certificação ou documento; 

Considerando que os ocupantes dos cargos dispostos nos itens I a V do 

parágrafo primeiro do Art. 1º da Portaria IBASMA nº 05 de 21 de janeiro de 2020 – que 

regra o assunto, não dispõem da Certificação exigida para o mister, mas que não 

obstante se habilitariam em curso próprio, em tempo hábil, para o alcance da 

especialização exigida e exercício do múnus para o qual foram designados; 

Considerando que a classificação da situação mundial do Novo 

Coronavírus como pandemia, ocasionara o retardamento do alcance da especialização 

dos ocupantes dos cargos ante a suspensão dos cursos presenciais pelo risco de 

potencial infecção, a impor adaptações para aulas tele presenciais; 



Considerando a necessidade de execução iminente das funções do 

COMINV no âmbito desta Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município, como Órgão auxiliar no processo decisório quanto à consecução da política 

de investimentos, por seus integrantes; 

Considerando, destarte, que a situação atípica e inesperada da 

decretação de Pandemia, impossibilita o aperfeiçoamento dos ocupantes dos cargos 

elencados nos itens I a V do parágrafo primeiro do Art. 1º da Portaria IBASMA nº 05 de 

21 de janeiro de 2020, no prazo hábil que então se esperava, por fato que não se podia 

antever, 

Resolve: 

Art. 1º - ALTERAR o parágrafo primeiro da Portaria nº 05, de 21 de janeiro 

de 2020, de forma a suprimir seus itens “I” a “V”, e a dar-lhe a seguinte nova redação: 

(...) 

“§ 1º - O órgão de que trata o “caput” deste artigo será composto pelos 

servidores do IBASMA, abaixo relacionados, todos detentores da Certificação 

Profissional Anbima Série 10 – CPA – 10: 

1) DANIEL CASSIANO MIRANDA, matrícula nº 9950339; 

2) MÔNICA SOUZA DOS SANTOS COSTA, matrícula nº 8015-2; e 

3) ELAINE APARECIDA CORREIA LOPES, matrícula nº 900242-1. ” (NR). 

Art. 2º - ALTERA o artigo segundo da Portaria nº 05 de 21 de janeiro de 

2020, de forma a redimensionar o prazo que estabelece, para 60 (sessenta) dias. 

Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Portaria nº 

05, de 21 de janeiro de 2020. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência, 08 de dezembro de 2020. 

Maciley dos Santos Amorim 

Presidente 


