
Acompanhamento de credenciamentos - 2015-09

Administradores Gestores Distribuidores

Data Instituição Financeira Venc. Data Instituição Financeira Venc. Data Instituição Financeira Venc.

- - -

08/07/2015 BB Gestão de Recursos DTVM 08/07/2017 01/07/2015 ARX Investimentos 01/07/2017 (vazio) (vazio) (vazio)

01/07/2015 BNY Mellon Serviços Financeiros 01/07/2017 13/07/2015 Caixa Econômica Federal 13/07/2017

13/07/2015 Caixa Econômica Federal 13/07/2017 08/07/2015 BB Gestão de Recursos DTVM 08/07/2017

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC

SMI Consultoria de Investimentos



Acompanhamento de credenciamentos - 2015-09

Administradores sem credenciamento Gestores sem credenciamento Distribuidores sem credenciamento

(vazio) (vazio) Banco do Brasil

BNY Mellon Serviços Financeiros Caixa Econômica Federal

(vazio)

BNY Mellon Serviços Financeiros

0

1º Em conformidade com o que estabelece a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, e suas posteriores

alterações, as instituições financeiras devem efetuar o credenciamento junto ao RPPS para estarem aptas a receber

alocações em seus fundos. Esclarecemos que o preenchimento do formulário, bem como o encaminhamento do

Questionário Padrão ANBIMA (Due Diligence para Fundo de Investimentos) e demais anexos, em hipótese alguma

representam garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição credenciada, uma vez que o

credenciamento representa tão somente uma apresentação da instituição junto ao RPPS. Dito isso, o RPPS enviará um

formulário para a instituição financeira pedindo as informações básicas.

3º A SMI Consultoria arquivará uma via original do credenciamento e enviará uma outra via original juntamente com o

relatório do RPPS.

4º O RPPS analisará os documentos recebidos e o formulário com as informações básicas.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC

O que fazer para se credenciar com as instituições financeiras:

2º O responsável pelo credenciamento na instituição financeira irá enviar os documentos e anexos necessários em um e-

mail para a SMI Consultoria, que os analisará e fará um levantamento com a finalidade de verificar a necessidade do RPPS 

pedir algum documento faltante para cumprir com o exposto na Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, e suas

posteriores alterações.

Situação dos Credenciamentos

Já credenciado (60%) Não credenciado (40%)

SMI Consultoria de Investimentos


