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1 - Apresentação 
 
 
1.1 - Intróito 

 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro 

Preto – IPREPI é uma autarquia com personalidade jurídica de direito público interno, com 
autonomia financeira e administrativa criada em 12 de novembro de 1999, por intermédio da 
Lei Complementar n° 81/99, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.593.265/0001-39. 

 
A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes para a 

aplicação dos recursos previdenciários da autarquia no mercado financeiro, estando 
presentes as condições de: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, 
tendo como objetivo maior o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial entre seus ativos 
(direitos) e passivos (obrigações). 

 
Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS, em especial à Resolução CMN nº. 3.922, de 25 de novembro de 
2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, e pela Resolução 
CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e a Portaria MPS 519/2011, Portaria MPS 185/2015, 
Portaria MPS 300/2015, por meio de seu Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 
Comitê de Investimentos está apresentando a versão de sua Política de Investimentos para o 
ano de 2019, devidamente aprovada por este respectivo órgão de supervisão e deliberação. 
 

Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de 
tomada de decisão relativa aos investimentos do IPREPI utilizado como instrumento 
necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. 
 
 
1.2 - Objetivos 
 

Este documento tem como finalidade orientar os investimentos que deverão ser 
efetuados no ano de 2019, tendo como referência os limites estabelecidos na legislação 
vigente, observando principalmente as provenientes do Conselho Monetário Nacional (CMN) 
e Ministério da Fazenda através da Secretaria de Previdência Social. 

 
A Política de Investimentos busca delimitar os objetivos do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto – IPREPI, em relação à gestão 
de seus ativos, facilitando a comunicação dos mesmos com os órgãos reguladores do sistema 
e seus participantes. 

 
A presente política visa se adequar às mudanças ocorridas no âmbito do sistema de 

previdência dos regimes próprios e às modificações inerentes ao mercado financeiro. 
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É um instrumento que proporciona à Diretoria e aos demais Órgãos envolvidos na 
gestão dos recursos uma melhor definição das diretrizes básicas, dos limites de risco, práticas 
de governança, regras e limites de aplicações financeiras a que serão expostos os 
investimentos financeiros do Instituto. 

 
Ademais, trata, ainda, a presente política da rentabilidade mínima a ser buscada pelos 

gestores, da adequação da Carteira aos ditames legais e da estratégia de alocação de 
recursos durante o período de vigência. 

 
A política de investimentos sempre procura nortear os gestores para que o Instituto 

possa alcançar determinada taxa de rentabilidade real para a carteira do RPPS, a estratégia 
de investimento prevê sua diversificação, tanto no nível de classe de ativos, bem como no 
que tange a segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos e 
indexadores, visando, igualmente, a otimização da relação risco-retorno do montante total 
aplicado e redução de taxas administrativas de investimentos. 

 
Outrossim, deverá sempre ser considerada a preservação do capital, os níveis de risco 

adequados ao perfil do RPPS, a taxa esperada de retorno, os limites legais e operacionais, a 
liquidez adequada dos ativos, traçando-se uma estratégia de investimentos, não só focada no 
curto e médio prazo, mas, principalmente, no longo prazo. 
 
 
1.3 - Vigência 
 

A vigência da Política de Investimentos do IPREPI compreende o período entre 1ª de 
janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, podendo ser revisada a qualquer momento, por 
conta de qualquer modificação na legislação aplicável ao RPPS, assim como por conta de 
adequações ao cenário econômico. 
 
 
 

2 -  Parâmetros Norteadores Gerais 
 
 
2.1 - Princípios de Governança e Transparência 
 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro 
Preto – IPREPI tem como compromisso fundamental a adoção de boas práticas de 
governança corporativa, norteadas na competência técnica e na observância dos princípios 
éticos, legais e morais na gestão dos recursos financeiros. 

 
Os princípios de Governança fundamentam todo o processo de tomada de decisão 

relativa aos investimentos do Instituto, considerando sempre a transparência na gestão dos 
recursos da instituição, maximização de resultado e principalmente mitigação de riscos. 
 
Esta Política de Investimentos tem como principais premissas: 
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I. Conformidade com a legislação e normatizações vigentes;  

II. Equilíbrio Financeiro e Atuarial do Instituto à Longo Prazo; 

III. Divulgação e Transparência; 

IV. Identificação e Definições de Responsabilidades; 

V. Qualificação dos Profissionais da Área de Investimentos; 

VI. Monitoramento e Gestão de Riscos Financeiros e Não-Financeiros; 

VII. Avaliação Periódica e Prestação de Contas; 

VIII. Estabelecimento de parâmetros, normas e exigências aos prestadores de serviço na área 
de investimentos. 

 
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas 

estabelecidas pela legislação aplicável, devendo os administradores e gestores incumbidos 
da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas 
neste documento. 
 
 
2.2 - Responsável Técnico 
 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro 
Preto – IPREPI tem como seu representante legal o Sr. Pedro Rabuske e a Sra. Rosana dos 
Santos. 
 
 
2.3 - Modelo de Gestão e Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de 
Investimentos e Competências  
 

Para que todas as decisões de investimentos e desinvestimentos sejam tomadas 
internamente, sem interferência de agentes externos, o IPREPI adota o modelo de GESTÃO 
PRÓPRIA, em conformidade com o artigo nº 15, parágrafo 1º inciso I da Resolução CMN nº 
3.922/2010 e suas respectivas alterações e define que a macro estratégia será elaborada pela 
Diretoria ou pelo Comitê de Investimentos. 
 

 
Da Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de Investimentos e 
Competências 
 
O Comitê de Investimento deverá:  
 
1) Analisar, avaliar e emitir recomendações sobre proposições de investimentos;  

2) Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos realizado, com base em relatórios 
elaborados pelo Diretor (a) Presidente; pelo Presidente do Comitê de Investimentos e pelo 
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analista ou assessor de investimentos, bem como proposições de mudança ou 
redirecionamento de recursos; 

3) Analisar os cenários macroeconômicos, político e as avaliações de especialistas acerca 
dos principais mercados, observando os possíveis reflexos no patrimônio dos Planos de 
benéficos administrados pelo RPPS; 

4) Propor, com base nas análises de cenários, as estratégias de investimentos para um 
determinado período; 

5) Reavaliar as estratégias de investimentos. Com decorrência da previsão ou ocorrência de 
fatos conjunturais relevantes que venham, direta ou indiretamente, influenciar os mercados 
financeiros e de capitais; 

6) Analisar os resultados das carteiras de investimentos do RPPS; 

7) Fornecer subsídios para a elaboração ou alteração da Política de Investimentos do RPPS; 

8) Acompanhar a execução da Política de Investimentos do RPPS; 
 
9) Recomendar os limites operacionais e os intervalos de risco que poderão ser assumidos 
no âmbito da gestão dos recursos garantidores dos benefícios de competência do RPPS; 

10) Indicar o percentual máximo a ser conferido para cada investimento, dentro dos limites 
legais buscando adequar os investimentos com a realidade do mercado financeiro; 

11) Buscar o reenquadramento do plano de investimentos, quando ocorrer alguma alteração 
ao longo do ano ou ocorrer alguma alteração na legislação; 

12) Indicar critérios para seleção das instituições financeiras buscando a segurança e 
minimizar os custos operacionais;  
 
 
O Conselho Deliberativo deverá:  
 
1) Aprovar as aplicações de recursos nos segmentos de investimento previstos nesta Política 
de Investimentos; 

2) Aprovar os limites operacionais e os intervalos de risco que poderão ser assumidos no 
âmbito da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios; 

3) Aprovar o percentual máximo (com relação ao total da carteira) a ser conferido aos 
administradores/gestores de recursos dos planos; 

4) Determinar o percentual máximo do total de ativos dos planos a ser gerido como carteira 
própria; 

5) Aprovar os planos de enquadramento às legislações vigentes; 

6) Aprovar os critérios para seleção e avaliação de gestor(es) de recurso(s) dos planos, bem 
como o limite máximo de remuneração dos referido(s) gestor(es); 
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2.4 - Da Consultoria de investimentos 
 
A consultoria de investimentos terá a função primordial de auxiliar o IPREPI no 

acompanhamento e monitoramento do risco do mercado e do enquadramento das aplicações 
dos recursos, de acordo com o Artigo 18 da Resolução CMN nº 3922/10. 

 
A consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como 

consultora de valores mobiliários. 
 

Dentre alguns serviços de consultoria econômica financeira a serem prestados, são: 
 

 * Análise da carteira de Títulos Públicos Federais (cálculo da rentabilidade pela curva e valor 
de mercado) e de fundos de investimentos de renda fixa e renda variável (seleção de fundos 
de entidades credenciadas, abertura da carteira de ativos que compõem os fundos, cálculo 
da rentabilidade, análise de risco, regulamento do fundo, administrador e gestor); 
 
* Auxílio no preenchimento de informativos à Secretaria de Previdência Social como o DAIR 
e DPIN, assessoria no processo de credenciamento de instituições financeiras, 
administradores e gestores de fundos de investimentos, assim como acompanhamento na 
elaboração da Política de Investimentos da Instituição. 
 
 
2.5 - Meta de Rentabilidade e Meta Atuarial 
 

Esta Meta é determinada a partir da análise do cenário atual e futuro de mercado, 
sendo fixada uma taxa de rentabilidade mínima. 

 
Em linha com sua necessidade atuarial, o IPREPI estabelece como meta que a 

rentabilidade anual da carteira de investimentos alcance, no mínimo, desempenho equivalente 
a 6% (seis por cento) ao ano acrescida da variação do INPC (Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor) divulgado pelo IBGE. 
 
 
2.6 - Política de Credenciamento 
 

De acordo com o que determina a Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada 
pela Portaria MPS nº 440, de 2013, para receber as aplicações dos recursos dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) e assegurar as condições de segurança, rentabilidade, 
solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, 
de 2010, as instituições escolhidas para receber as aplicações dos RPPS devem ter sido 
objeto de prévio credenciamento, na figura de seu Comitê de Investimentos. Em caso de 
fundos de investimento, o processo de credenciamento deve recair também sobre as 
instituições que atuam em sua administração ou gestão. 

 
As instituições e fundos interessados em realizar o cadastramento deverão seguir os 

seguintes procedimentos e adotar estes critérios: 
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1) Poderão ser credenciados as seguintes Instituições Financeiras: Públicas ou Privadas: 

I - Bancos; 

II - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; 

III - Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários; 

IV - Escritórios de Agentes Autônomos de Investimentos; 

V - Gestores de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários. 

 
2) As Instituições Financeiras interessadas em participarem do credenciamento, deverão 
apresentar, cumulativamente: 

a) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo BC, CVM ou órgão 
competente equivalente;  

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado 
financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão 
de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento 
seguro;  

c) Histórico e experiência de gestão da Instituição demonstrados no preenchimento do 
questionário AMBIMA Due Diligence no caso específico de Fundos de Investimento; 

d) Volume de recursos sob sua gestão, bem como a qualificação do corpo técnico segregado 
por atividades; 

e) Regulamento dos fundos de investimentos oferecidos que estejam enquadrados na 
Resolução CMN nº 3.922/2010 ou a que vier substituir; 

f) Prospecto desses fundos com informações sobre histórico de rentabilidade, composição da 
carteira, regras de movimentação, quotização, patrimônio líquido, taxa de administração, taxa 
de performance e outros dados do fundo; 

g) Ficha cadastral fornecida pelo IPREPI devidamente preenchida; 

h) Documentos que comprovem a regularidade fiscal (prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ); prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida 
Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN, RFB e Regularidade com a Seguridade Social; 
prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; prova 
de regularidade com a Fazenda Pública do Município, onde for sediada a empresa; prova de 
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; prova de inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 

 
3) Servirá como critério de avaliação das Instituições Financeira e dos Fundos de 
Investimentos os seguintes parâmetros: 

a) Avaliação da rentabilidade e desempenho conseguidos pelos fundos de investimentos sob 
sua gestão e administração, no período mínimo de 01 (um) ano anterior ao credenciamento; 
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b) Avaliação do histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador dos fundos 
de investimentos e de seus controladores; 

c) Avaliação do volume de recursos sob sua gestão e administração, assim como quanto a 
qualificação do corpo técnico. 

d) Avaliação do Risco, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – liquidez, 
mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de 
ferramentas, softwares, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e 
gestão de risco do fundo. 

e) As Instituições credenciadas, das quais o IPREPI adquirir cotas de fundos deverão ser de 
capital aberto, onde deverá ser examinado, ao menos o nome dos ativos, seus vencimentos, 
taxas de negociação, o valor de mercado dos ativos, bem como a participação na carteira do 
fundo. Ainda em relação à composição das carteiras, mensalmente, as Instituições 
credenciadas remeterão ao RPPS arquivo no formato XML para que o risco da carteira possa 
ser apurado. 

f) É de suma importância que o Comitê avalie se o fundo de investimentos possui lastro e 
que seja observado todos os critérios de risco de mercado, liquidez e risco de crédito. 

g) Deverá ser observado a classificação das instituições financeiras e seus produtos por 
agências de classificação de risco de crédito 

 
Os pedidos de credenciamento de Instituições Financeiras poderão ocorrer a qualquer 

momento, uma vez que o credenciamento é um processo de inscrição permanentemente 
aberto, no qual serão avaliados pelo Comitê de Investimentos do IPREPI, quanto ao 
atendimento dos parâmetros e requisitos definidos por esta Política de Investimentos, não 
existindo obrigações em estabelecer um número mínimo ou máximo de participantes, até 
mesmo porque se trata apenas da formação de um banco de dados de credenciados, para 
eventual prestação de serviços especializados em administração/gestão de carteiras de títulos 
e valores mobiliários. 

 
Para que ocorra o credenciamento o representante legal da Instituição Financeira 

deverá enviar ofício assinado solicitando o credenciamento, acompanhado dos documentos 
relacionados nesta Política de Investimentos, na sua forma original ou cópia autenticada, ao 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto – 
IPREPI, localizado na Av. Marechal Costa e Silva nº 111, Centro, Pinheiro Preto, SC, CEP: 
89570-000. 

 
Pelo fato da Instituição Financeira estar cadastrada, jamais obrigará ao IPREPI alocar 

ou manter seus recursos nas aplicações financeiras por ela administrada ou gerida. 
 
A qualquer tempo o IPREPI poderá alterar, suspender ou cancelar o credenciamento 

com a Instituição Financeira que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas na 
legislação vigente, bem como nesta Política de Investimentos, assim como o IPREPI poderá 
a qualquer momento solicitar documentos e esclarecimentos complementares, quando 
entender necessário. 
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3 -  Cenário Econômico 
 
 
3.1 - Cenário Econômico Internacional  
 

Em setembro de 2018 foi observada uma pequena melhora na performance dos ativos 
de economias dos países emergentes, impulsionados por medidas de ajuste econômico na 
Turquia e Argentina, assim como observa-se sinais claros de avanços nos acordos entre os 
EUA e seus antigos parceiros comerciais, que inclui a China. No entanto, esses alívios devem 
ser provisórios, haja vista que o governo americano insiste com sua política contracionista 
com os países emergentes. 

 
Ademais, o crescimento da economia mundial não é mais tão uniforme e garantido 

como divulgado no relatório do FMI em abril de 2018, onde naquela ocasião o Fundo 
Monetário Internacional havia pontuado sobre o crescimento sincronizado da economia 
mundial. Atualmente é observado um descontrole na economia mundial com desequilíbrio de 
alguns países emergentes em especial Turquia e Argentina e a desaceleração da economia 
de países como Alemanha, Reino Unido, França, Japão e Canada. 

 
Por conta da política de cortes de impostos adotadas pelo presidente americano 

Donald Trump no final de 2017 a economia americana cresceu fortemente na casa de 2,9% 
no ano de 2018, porém existem dúvidas se este crescimento continuará a avançar ou até 
mesmo se sustentará, tendo em vista tensões comerciais com parceiros antigos em especial 
no caso recente do assassinato do jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi, cuja a 
suspeita do envolvimento do príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed bin Salman, 
poderá estremecer as relações comerciais entre o EUA e seu principal fornecedor de petróleo 
e parceiro estratégico no Oriente Médio. 

 
Finalmente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou em 08/10/2018 as últimas 

previsões econômicas para 2018 e 2019, incluídas no relatório "Perspectivas para a Economia 
Mundial" (Os parênteses incluem a variação em relação às previsões do Fundo realizadas em 
julho): 
 

Crescimento do PIB 2018 2019 

Mundo 3,7% (-0,2) 3,7% (-0,2 

 

Países desenvolvidos 2,4% (=) 2,1% (-0,1) 

Estados Unidos 2,9 (=) 2,5% (-0,2) 

Zona Euro 2,0% (-0,2) 1,9% (=) 

Alemanha 1,9% (-0,3) 1,9% (-0,2) 

França 1,6% (-0,2) 1,6% (-0,1) 

Itália 1,2% (=) 1,0% (=) 

Espanha 2,7% (-0,1) 2,2% (=) 

Japão 1,1% (+0,1) 0,9% (=) 

Reino Unido 1,4% (=) 1,5% (=) 

Canadá 2,1% (=) 2,0% (=)
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Países em desenvolvimento e emergentes 4,7% (-0,2) 4,7% (-0,4) 

China 6,6% (=) 6,2% (-0,2) 

Índia 7,3% (=) 7,4% (-0,1) 

Rússia 1,7% (=) 1,8% (+0,3) 

Brasil 1,4% (-0,4) 2,4% (-0,1) 

México 2,2% (-0,1) 2,5% (-0,2) 

América Latina 1,2% (-0,4) 2,2% (-0,4) 

Caribe 1,2% (-0,4) 2,2% (-0,4) 

 
 
 3.2 - Cenário Econômico Nacional 
 

O ano de 2018 está sendo um período de volatilidade e isso afeta diversos setores e 
áreas. O desemprego aumenta, índices tornam-se incertos. 

 
A maior ameaça à economia brasileira no próximo ano pode surgir das urnas, segundo 

o Banco Central (BACEN). Um governo eleito irresponsável ou despreparado poderá 
emperrar a recuperação do País, mal saído, até agora, de uma profunda recessão. Se tudo 
andar bem, o crescimento em 2019 poderá chegar a 2,4%, segundo a nova projeção para o 
Produto Interno Bruto (PIB). Essa estimativa, elaborada “ainda com elevado grau de 
incerteza”, é condicionada à continuação dos ajustes e reformas indispensáveis ao 
fortalecimento da capacidade produtiva. A advertência aparece no Relatório de Inflação 
divulgado em 27/09/2018 pelo BACEN que publicada a cada trimestre o quadro econômico 
nacional e internacional e apresenta cenários prospectivos para a produção, os preços e as 
contas externas. 

 
Outrossim, em 15 de outubro de 2018, o BACEN divulgou a quadragésima primeira 

edição de 2018 do Boletim Focus, relatório de mercado publicado semanalmente com as 
previsões de cerca de 100 (cem) analistas financeiros sobre diversos indicadores da 
economia brasileira. 

 
A pesquisa do Banco Central foi realizada entre os dias 08 a 11 de outubro de 2018. 
 
De acordo com o Boletim Focus, os principais economistas em atuação no país 

pioraram suas projeções para 2018 sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
a Taxa de Crescimento dos Preços Administrados, a Produção Industrial e o Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M). Por outro lado, melhoraram suas projeções sobre o Valor do Dólar 
Comercial, a Dívida Líquida do Setor Público, o Resultado Nominal, o Investimento Direto no 
País e o Resultado Primário. Além disso, os analistas consultados mantiveram suas projeções 
anteriores sobre a Balança Comercial, a Meta da Taxa Selic, a Conta Corrente e o Produto 
Interno Bruto (PIB). 

 
 
 
PREVISÕES ECONÔMICAS PARA 2019 
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2019 Unidade de 
Medida 

Projeção 
Anterior 

Projeção 
Atual 

Diferença Tendência 
Acumulada 

IPCA % 4,20 4,21 0,01 Alta (1) 

PIB % 2,50 2,50 0,00 Estável (15) 

Taxa de Câmbio R$ / US$ 3,83 3,80 -0,03 Baixa (1) 

Taxa Selic % 8,00 8,00 0,00 Estável (39) 

IGP-M % 4,49 4,50 0,01 Alta (1) 

Preços Administrados % 4,80 4,80 0,00 Estável (5) 

Produção Industrial % 3,00 3,00 0,00 Estável (4) 

Conta Corrente US$ Bilhões -31,35 -31,70 -0,35 Baixa (2) 

Balança Comercial US$ Bilhões 46,36 45,50 -0,86 Baixa (1) 

Investimento 
Estrangeiro 

US$ Bilhões 76,00 75,65 -0,35 Baixa (1) 

Dívida Líquida % do PIB 57,85 57,80 -0,05 Baixa (2) 

Resultado Primário % do PIB -1,50 -1,50 0,00 Estável (5) 

Resultado Nominal % do PIB -6,80 -6,80 0,00 Estável (4) 

 
*Tendência Acumulada: os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo 

o comportamento atual (alta, baixa ou estável). 
https://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20181011.pdf 

 
 
ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS 
 

PREVISÃO 2018 2019 

Produto Interno Bruto (PIB) 1,34% 2,50% 

Inflação 4,43% 4,21% 

Taxa básica de juros (Selic) 6,50% 8% 

Dólar R$ 3,81 R$ 3,80 

Balança comercial (saldo) US$ 55 bilhões US$ 45,5 bilhões 

Investimento estrangeiro direto US$ 68 bilhões US$ 75,65 bilhões 
 
Fonte: Banco Central 

 
 

OUTRAS ESTIMATIVAS: 
 
Taxa de juros - O mercado manteve estável em 6,50% ao ano a estimativa para a taxa básica 
de juros da economia, a Selic, ao final de 2018 – atual patamar e piso histórico. Para o fim de 
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2019, a expectativa do mercado financeiro para a Selic continuou em 8% ao ano. Deste modo, 
os analistas seguem prevendo alta dos juros no ano que vem. 

Dólar - A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 recuou de R$ 
3,89 para R$ 3,81 por dólar. Para o fechamento de 2019, caiu de R$ 3,83 para R$ 3,80 por 
dólar. 

Balança comercial - Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações 
menos as importações), a projeção em 2018 ficou estável em US$ 55 bilhões de resultado 
positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit 
recuou de US$ 46,3 bilhões para US$ 45,5 bilhões. 

Investimento estrangeiro - A previsão do relatório para a entrada de investimentos 
estrangeiros diretos no Brasil, em 2018, cresceu de US$ 67,5 bilhões para US$ 68 bilhões. 
Para 2019, a estimativa dos analistas caiu de US$ 76 bilhões para US$ 75,65 bilhões. 

 

Por conta das incertezas econômicas pós-crise, instabilidades no exterior, o Brasil 
ainda apresenta um risco sério a ser levado em conta pelos investidores: as eleições 
presidenciais, onde esta incerteza perdurará durante todo o mandato do novo presidente da 
república. 

 
Se for eleito um presidente que não adote agenda de reformas o Brasil corre sério 

risco de ver os avanços feitos serem abafados por uma onda de pessimismo generalizada 
com uma possível gestão federal deficitária. 

 
O risco de investir no Brasil saltou 76% nos últimos 3 meses do primeiro semestre. 

Muito se deve ao aumento dos juros americanos e à Guerra Comercial. Mas esse número 
pode ser muito maior de acordo com o resultado das eleições. 

 
Não é preciso ter pânico. O Brasil possui bases sólidas. Por exemplo, o risco de uma 

pessoa que investe nos títulos do Tesouro Direto (e mantém a sua aplicação até o vencimento) 
perder dinheiro continuará perto de zero. 

 
Os produtos financeiros de grandes bancos (como CDB´s), neste caso, também 

podem ser considerados estáveis.  
 
Os fundos de investimento que são atrelados ao CDI continuam tímidos com a atual 

projeção da Selic, mas não deixam de ser fundamentais para trazer segurança e liquidez para 
a carteira.  
 

O maior impacto pode ser observado em fundos que possuem juros em sua 
composição e ativos indexados à inflação, como é o caso dos títulos NTN-B (Tesouro IPCA+ 
com juros semestrais). 

 
Quanto à bolsa de valores, é possível que ainda haja oscilações até a eleição em 

outubro, como aconteceu no 1º semestre de 2018, onde o IBOVESPA apresentou uma queda 
aproximada de 5%. 
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4 - Alocação de Recursos 
 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os 
limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010, 
em especial pelas mudanças ocorridas na Resolução CMN nº 4.604/2017 de 19 de outubro 
de 2017. Limites estes estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e de 
perspectivas futuras, efetuando aplicações no curto e médio prazo. 

 
Segundo o que determina a Resolução CMN nº 4.604/2017 de 19 de outubro de 2017 

o RPPS deverá observar os seguintes limites legais para aplicação: 
 

 
 

 

a Títulos Tesouro Nacional Não se aplica

b  FI "Referenciados" 100% TP.

c FI em Índices de mercado de RF, 100% TP

II 5%
Operações Compromissadas lastreadas exclusivamente em 

TP (SELIC) - Diretamente
Não se aplica

a FI "Referenciados" em  índices de RF

b FI em Índices - ETF - em indicadores de títulos públicos

a Fundos de renda Fixa em Geral

b FI em Índices - ETF - quaisquer indicadores RF

V b 20% Letras Imobiliárias Garantidas

a CDB (não Estadual no controle, direta ou indiretamente)

b Poupança

a Cotas sênior de FIDC - aberto e fechado

b
Cotas FI RF "Crédito Privado", aberto (20% por emissor / 

papéis c/ rating baixo risco)

c Cotas de FI de Debêntures de Infraestutura

limitado ao FGC 

(250 mil)

5% PL

LIMITE DE 

APLICAÇÃO - 

PL RPPS

DIVERSIFICAÇÃO 

- PL DO ATIVO

5%

15% PL FI

III 60% 15% PL FI

IV 40% 15% PL FI

ARTIGO INCISO ALÍNEA TIPO DE ATIVO

7º

I 100%

VI 15%

VII

a Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações

a Fundo de Ações em Geral - (até 20% ativos no exterior)

b ETF (Índices em geral)

III 10% FI  Multimercado ( c/até 20% ativos exterior) 5% PL FI

a FIPs (Requisitos de Governança)

b
FII (com presença em 60% nos pregões de negociação no

período de 12 meses anterior à aplicação).

ALÍNEA

LIMITE DE 

APLICAÇÃO - 

PL RPPS

TIPO DE ATIVO
DIVERSIFICAÇÃO 

- PL DO ATIVO

ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações)

ARTIGO INCISO

IV 5% 5% PL FI

8º

I 30% 15% PL FI

b

II 20% 15% PL FI
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4.1 - Enquadramento Atual 
 

Diante do que estabelece a Resolução CMN nº 4.604/2017 de 19 de outubro de 2017 
o RPPS encontra-se plenamente enquadrado nas regras da Resolução, bem como pela 
Política de Investimentos vigente, conforme se observa: 
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4.2 – Limites por Segmento de Aplicação  
 
4. 2. 1 - Segmento em Renda Fixa 
 

Em atenção aos limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, com as 
alterações legais da Resolução CMN nº 4.604/2017 de 19 de outubro de 2017, em especial o 
que prescreve o seu artigo 7º e seus incisos e alíneas, o RPPS adota o limite máximo de 95% 
(noventa e cinco por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda 
fixa. 
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4. 2. 2 - Segmento em Renda Variável 
 

No que tange aos limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, com as 
alterações legais da Resolução CMN nº 4.604/2017 de 19 de outubro de 2017, em especial o 
que prescreve o seu artigo 8º e seus incisos e alíneas, o RPPS adota o limite máximo de 30% 
(trinta por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda variável. 
 
 
4.3 - Estratégia de Alocações 
 
O Instituto atualmente encontra-se com as seguintes alocações e enquadramentos: 
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O RPPS deverá adotar para o ano de 2019 a seguinte estratégia de alocação de 
investimentos: 
 

 
 

Essa nova estratégia de alocação se justifica principalmente pelo fato de que o IPREPI 
necessita se ajustar à atual taxa de juros de curto prazo praticada pelo mercado nacional, a 
qual, certamente irá impactar nos fundos lastreados nestes ativos. 

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art 7°. I, "a" 0,00% 0,00% 5,00%

FI 100% títulos TN - Art. 7° . I, "b" 50,00% 76,00% 90,00%

Cotas FI 100% TN negociada em Bolsa - Art, 7°. I, "c" 0,00% 0,00% 0,00%

Operações Compromissadas - Art 7°, II 5% 0,00% 0,00% 0,00%

FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art 7° , III, "a" 2,00% 6,00% 60,00%

FI de Índices RF Subíndice Anbima - Art 7° , III, "b" 0,00% 0,00% 0,00%

FI de Renda Fixa - Art. 7° , IV , "a" 2,00% 12,00% 30,00%

FI Índice Renda Fixa - Art. 7° IV, "b" 0,00% 0,00% 0,00%

Letras Imobiliárias Garantidas Art. 7° , V. 20% 0,00% 0,00% 0,00%

Certificado de Depósito Bancário - CDB - Art 7° , VI, a 0,00% 0,00% 10,00%

Depósito em poupança - Art 7° , VI , b 0,00% 0,00% 5,00%

FI em Direitos Creditórios -cota Senior - Art. 7°, VII "a" 0,00% 0,00% 5,00%

FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art 7° , VII, "b" 0,00% 0,00% 3,00%

FI Ações referenciados - Art 8°  I a 0,00% 0,00% 10,00%

ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações) - Art. 8°, I, b 0,00% 0,00% 0,00%

FI de Índices Referenciados em Ações - Art 8° , II, a 0,00% 0,00% 10,00%

ETF (Índices em geral) - Art 8°, II b 0,00% 0,00% 0,00%

FI Multimercado - Aberto - Art 8° , III 10% 3,00% 6,00% 10,00%

FI em Participações - Fechado - Art. 8° , IV, a 0,00% 0,00% 5,00%

FI Imobiliário - Cotas negociadas em Bolsa - Art. 8°, IV, b 0,00% 0,00% 3,00%

100,00% 192,00%

RESUMO DA POLÍTICA DE  INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/2010 alterações descritas pela 4.604/2017

5%

15%

Alocação dos Recursos/Diversificação
Limite da Resolução % Limite Inferior %

Alocação dos recursos

Renda Fixa - Art. 7º

100%

60%

40%

Estratégia alvo % Limite de Superior %

Renda Variável - Art. 8º

30%

20%

5%

Total
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Entretanto, conforme já esclarecido nesta política, as previsões mundiais de juros e 
inflação baixa corroboram para investimentos em renda variável, desde que a carteira esteja 
balanceada e respeitando o critério de diversificação nos investimentos. 
 
 
4.4- Vedações, Recomendações e Aplicação Irrestrita da Resolução do CMN nº 
4.604/2017 
 
O RPPS de acordo com o que reza os termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
em consonância com a Resolução do CMN nº 4.604, de 19/10/2017 deverá: 
 
* Na aplicação dos recursos de que trata a Resolução, os responsáveis pela gestão do RPPS 
deverão se atentar para preservar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência; assim como 
exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência, zelando por elevados padrões 
éticos e adotando práticas que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, 
respeitando, inclusive, a política de investimentos estabelecida pelo RPPS, observados os 
segmentos, limites e demais requisitos previstos na Resolução CMN nº 4.604/2017 e os 
parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses 
regimes. 
 
* Na aplicação dos recursos de que trata a Resolução os responsáveis pela gestão do RPPS 
e os demais participantes do processo decisório dos investimentos deverão comprovar 
experiência profissional e conhecimento técnico conforme requisitos estabelecidos nas 
normas gerais dos regimes de RPPS.  
 
* Por ocasião das aplicações em carteira ou novas aplicações os responsáveis pelos 
investimentos do RPPS deverão observar as limitações e condições estabelecidas na 
Resolução CMN nº 4.604/2017. 
 
* Os responsáveis pela gestão do RPPS, antes do exercício a que se referir, deverão definir 
a política anual de aplicação dos recursos de forma a contemplar, na íntegra o que determina 
a Resolução CMN nº 4.604/2017 em seu artigo 4º, alíneas, incisos e parágrafos. 
 
* Os responsáveis pelo RPPS deverão atestar que as pessoas naturais contratadas pelas 
pessoas jurídicas que desempenham atividade de avaliação de investimento em valores 
mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios 
de acompanhamento e estudos, bem como que auxiliem no processo de tomada de decisão 
de investimento possuam registro na Comissão de Valores Mobiliários. 
 
* Deverá ainda ser observado, em especial nas aplicações em fundos de investimento em 
participações (FIP): 
 
(1) Os ativos financeiros que compõem a carteira do fundo deverão ser: (a) emitidos por 
instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen; (b) emitidos por companhias abertas, 
exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM; (c) cotas de classe 
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sênior de FIDC, classificado como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco 
registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; (d) cotas de fundos de investimento, 
cujos ativos investidos observem os itens (a) ou (b) acima. Não são considerados ativos 
financeiros as ações, os bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, 
cotas de fundos de ações e as cotas de fundos de índice de ações. 

(2) O fundo deverá ser classificado como entidade de investimento, nos termos da instrução 
CVM 579/2016; 

(3) O regulamento do fundo deverá estabelecer que: (a) o valor justo dos ativos investidos (ou 
objeto de integralização de cotas) deve estar respaldado em laudo de avaliação, elaborado 
por auditores independentes ou analistas de valores mobiliários registrados na CVM; (b) o 
valor justo dos ativos emitidos, direta ou indiretamente, por cada uma das sociedades 
investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo; (c) a 
cobrança da taxa de performance seja feita apenas após recebimento do capital integralizado, 
atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos, pelos investidores; (d) o gestor 
do fundo (ou gestoras ligadas ao seu grupo econômico) seja titular de, no mínimo, 5% do 
capital subscrito, sendo vedada cláusula que estabeleça preferência, privilégio, ou tratamento 
diferenciado de qualquer natureza em relação aos demais quotistas; e (e) as sociedades 
investidas tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente 
registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente. 

 
 
 

5 -  Da Metodologia, os Critérios e as Fontes de Referência Adotados 
para Precificação dos Ativos e para Avaliação dos Riscos que Passa 
a ser Obrigatório na Política de Investimentos, Conforme Resolução 
CMN nº 4.604/2017 
 
 
5.1 - Da Precificação dos Ativos Financeiros 
 

O RPPS em consonância com o previsto na portaria MPS nº 577 de 27/12/2017, 
deverá se nortear para fins de precificação dos títulos e valores mobiliários da atual carteira 
de investimentos ou de novas aplicações ao critério de precificação de marcação a mercado 
(MaM), com exceção dos ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela portaria 
MPS nº 65 de 26/02/2014, utilizando os métodos das agências reguladoras próprias de cada 
ativo como: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),  Banco Central do Brasil (BACEN) e 
ANBIMA.  

 
Assim, deverão os ativos serem contabilizados pelos respectivos custos de aquisição 

somados aos rendimentos auferidos, cumulativamente, os Títulos Públicos Federais, desde 
que se cumpra as devidas exigências da Portaria MF n° 577, de 27 de dezembro de 2017, 
devendo ser checado pelo site da Secretaria de Previdência:  
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(1) seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e 
futuras do RPPS;  

(2) sejam classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles 
adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da 
data da aquisição;  

(3) seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira 
até o vencimento; 

(4) sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, inclusive 
no que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos 
adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de 
alteração da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. 

 
Outrossim, é indicado que todas as negociações realizadas pelo RPPS sejam feitas 

por meio de plataformas eletrônicas, como mercado de balcão, bolsas de valores e 
mercadorias e futuros, para que as operações tenham maior transparência e cotações mais 
próximos da realidade do valor nominal dos ativos. 
 
 
5.2 – Referência Adotada para Precificação dos Ativos Financeiros 
 
 
5.2.1 - Títulos Públicos Federais 
 
 
LTN – Letra do Tesouro Nacional 
 

As LTNs são títulos prefixados que possuem um único fluxo de pagamento com valor 
fixo de R$ 1.000,00 (mil reais) no vencimento. São contabilizadas diariamente através de fluxo 
de caixa descontado, ilustrado abaixo, utilizando-se como fator de desconto a taxa de juros 
precificada do mercado para o vencimento do título, divulgada pela ANBIMA. 
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A taxa de juros anualizada é determinada através da seguinte fórmula: 

 
Onde: 
Tx é a taxa de juros prefixada do título;  
PU é o preço de negociação do título;  
pzu é o prazo em dias úteis entre a data de referência e o vencimento do título. 
 
A ANBIMA divulga diariamente a taxa média praticada no Mercado, através desta taxa pode-
se calcular o PU, conforme fórmula a seguir: 
 

 
Onde:  
PUMtM é o preço de unitário do título; 
TxMerc é a taxa de mercado do título para o prazo pzu; 
pzu é o prazo em dias úteis entre a data de referência e o vencimento do título. 
 
 
LFT – Letra Financeira do Tesouro 
 

As LFTs são títulos pós-fixados com valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) na data 
da emissão (ou data base) corrigido diariamente pela taxa Selic divulgada pelo Banco Central 
do Brasil. O resgate do principal acrescido dos juros ocorre na data de vencimento, sem 
pagamentos intermediários. 
 
O valor nominal atualizado da LFT é dado por: 

 
Onde: 
VNA é o valor nominal atualizado; 
n é o número de dias úteis decorridos entre a data de emissão do título e a data de referência; 
 
Selici é o valor da taxa Selic anualizado para o i-ésimo dia útil. 

 
Os PUs são calculados diariamente através de fluxo de caixa descontado, utilizando-

se como fator de desconto o ágio/deságio precificado pelo Mercado para o vencimento do 
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título, divulgado pela ANBIMA. O valor de mercado do título é obtido através da fórmula a 
seguir: 
 

 
Onde:  
VP é o valor presente do título para a data de referência; 
VNA é o valor nominal atualizado; 
pz é o prazo em dias úteis da data de referência até a data de vencimento do título; 
i é a taxa de ágio/deságio, ao ano, aplicada para o vencimento do título, divulgada pela 
ANBIMA. 
 
 
NTN-B – Nota do Tesouro Nacional - Série B  
 

As NTN-Bs são títulos atrelados à inflação com valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) 
na data da emissão (ou data base), sendo corrigido diariamente pela variação do IPCA da 
data de emissão (ou data base) até o mês anterior. 

 
Os PUs são calculados diariamente através de fluxo de caixa descontado, utilizando-

se a taxa interna de retorno (TIR), precificada pelo mercado para o vencimento do título, 
divulgado pela ANBIMA, considerando-se a atualização do papel pelo IPCA da data base até 
a data atual. 

 
As NTN-Bs pagam cupom de juros semestrais definidos quando da emissão do título, 

calculados através do regime de capitalização composta. O valor nominal atualizado da NTN-
B é dado por: 
 

 
Onde:  
VNA é o valor nominal atualizado até o último dia 1°; 
FatIPCA é o fator de variação do IPCA entre a data base é o último dia 1° anterior à data de 
referência; 
 
Os cupons semestrais são obtidos através das fórmulas a seguir: 
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Onde: 
M1 é o multiplicador de juros para períodos completos;  
i é a taxa de juros, ao ano, do título;  
n é o prazo decorrido, em meses, desde a emissão ou último pagamento de juros.  
Quando os juros extrapolam a série de meses completos é aplicado o ajuste pró-rata dia, 
conforme segue: 
 

 
Onde:  
M2 é o multiplicador de juros para cálculo pró-rata dia;  
i é a taxa de juros, ao ano, do título;  
d é o número de dias efetivamente decorridos, desde a última data calendário mensal até a 
data do respectivo pagamento;  
dc é o número de dias decorridos entre a última data calendário mensal e a próxima data 
calendário. 
 

 
 
Onde: 
MF é o fator final de juros, ou seja, a soma dos fatores M1 e M2;  
M1 é o multiplicador de juros para períodos completos;  
M2 é o multiplicador de juros para cálculo pró-rata dia.  
Havendo necessidade de ajuste pró-rata dia antes do pagamento do primeiro cupom, os juros 
são calculados através das fórmulas a seguir: 
 
J = VNA x MF 
 
Onde:  
J é o juro;  
VNA é o valor nominal atualizado até o último dia 1°;  
MF é o fator final de juros, ou seja, a soma dos fatores M1 e M2. 
NTN-C – Nota do Tesouro Nacional - Série C 
 

As NTN-Cs são títulos atrelados à inflação com valor nominal de R$ 1.000,00 (mil 
reais) na data da emissão (ou data base) corrigido diariamente pela variação do IGP-M da 
data de emissão (ou data base) até o mês anterior. 

 
Os PUs são calculados diariamente através de fluxo de caixa descontado, utilizando-

se a taxa interna de retorno (TIR), precificada pelo Mercado para o vencimento do título, 
divulgado pela ANBIMA, considerando-se a atualização do papel pelo IGP-M da data base 
até a data atual. 
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As NTN-Cs pagam cupom de juros semestrais definidos quando da emissão do título, 
calculados através do regime de capitalização composta. O valor nominal atualizado da NTN-
C é dado por: 
 

 
Onde: 
VNA é o valor nominal atualizado até o último dia 1°;  
FatIGPM é o fator de variação do IGP-M entre a data base é o último dia 1° anterior à data de 
referência.  
Os cupons semestrais são obtidos através das fórmulas a seguir: 
 

 
Onde:  
M1 é o multiplicador de juros para períodos completos;  
i é a taxa de juros, ao ano, do título;  
n é o prazo decorrido, em meses, desde a emissão ou último pagamento de juros. 
 
Quando os juros extrapolam a série de meses completos é aplicado o ajuste pró-rata dia, 
conforme segue: 
 

 
Onde: 
M2 é o multiplicador de juros para cálculo pró-rata dia;  
i é a taxa de juros, ao ano, do título;  
d é o número de dias efetivamente decorridos, desde a última data calendário mensal até a 
data do respectivo pagamento;  
dc é o número de dias decorridos entre a última data calendário mensal e a próxima data 
calendário. 

 
 
Onde:  
MF é o fator final de juros, ou seja, a soma dos fatores M1 e M2;  
M1 é o multiplicador de juros para períodos completos;  
M2 é o multiplicador de juros para cálculo pró-rata dia. 
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Havendo necessidade de ajuste pró-rata dia antes do pagamento do primeiro cupom, os juros 
são calculados através das fórmulas a seguir: 

 
Onde: 
M1 é o multiplicador de juros para períodos completos;  
i é a taxa de juros, ao ano, do título;  
ns é o prazo decorrido, em meses inteiros, desde a emissão até a data do cálculo;  
N é o prazo decorrido, em meses, desde a emissão até a data do primeiro pagamento do 
cupom. 

 
 
Onde: 
M2 é o multiplicador de juros para cálculo pró-rata dia;  
i é a taxa de juros, ao ano, do título;  
ds é o número de dias efetivamente decorridos, desde a última data calendário mensal até a 
data do respectivo pagamento;  
dcts é o número de dias decorridos entre a última data calendário mensal e a próxima data 
calendário. 
 

 
 
Onde: 
MF é o fator final de juros, ou seja, a soma dos fatores M1 e M2;  
M1 é o multiplicador de juros para períodos completos;  
M2 é o multiplicador de juros para cálculo pró-rata dia. 
J = VNA x MF 
 
Onde: 
J é o juro;  
VNA é o valor nominal atualizado até o último dia 1°;  
MF é o fator final de juros, ou seja, a soma dos fatores M1 e M2. 
 
 
NTN-F – Nota do Tesouro Nacional - Série F 
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As NTN-Fs são títulos prefixados com valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) na data 
da emissão (ou data base), sendo contabilizadas diariamente através de fluxo de caixa 
descontado, utilizando-se como fator de desconto a taxa interna de retorno (TIR), divulgada 
pela ANBIMA. 

 
As NTN-Fs pagam cupom de juros semestrais através de uma taxa prefixada de 10% 

a.a., calculados através do regime de capitalização composta. O valor de mercado do título é 
obtido através da fórmula a seguir: 
 

 
 
Onde:  
PUMtM é o preço de unitário do título;  
TxMerc é a taxa de mercado do título;  
du é o prazo em dias úteis entre a data de referência e o vencimento do cupom. 
 
 
5.2.2 - Títulos Privados 
 

Os títulos privados são papéis emitidos por empresas privadas ou instituições 
financeiras com o objetivo de captar recursos no mercado. 

 
Dentre os títulos privados negociados no mercado de capitais brasileiros, os quais o 

RPPS está autorizado a investir destacamos: 
 
 
CDB (Certificados de Depósitos Bancários) - emitido pelos bancos múltiplos, comerciais e 
de investimentos, sendo negociado entre instituições financeiras e vendido para investidores 
de modo geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Estas últimas podem ser de direito 
privado ou público, incluindo os órgãos de Estados; 
 

Os títulos privados emitidos por instituições financeiras serão marcados a mercado 
com base na combinação de dois parâmetros:  

(1) as taxas livres de risco e o  

(2) spread de crédito referente aos títulos objeto de apreçamento.  

 
As taxas livres de risco serão obtidas com base nas curvas de juros futuros divulgadas 

pela BM&F Bovespa. O spread de crédito será calculado com base nas taxas médias 
negociadas para títulos de risco e prazo semelhante emitidos no intervalo de dias anterior a 
data de marcação. A amostra será obtida a partir da listagem de operações com ISIN 
registrado na BM&F Bovespa. 
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Os CDBs são instrumentos de captação de instituições financeiras, os quais pagam 
ao investidor uma remuneração contratada, podendo ser pós ou prefixada. Esses títulos 
podem ser registrados na Cetip de três formas conforme possibilidade de resgate antecipado: 
tipo M (recompra pela taxa de mercado), tipo N (sem garantia de recompra) e tipo S (com 
recompra pela curva do título). 

 
Para apuração do preço de mercado desses ativos, deverão os CDBs que possuam 

condição de resgate antecipado na Cetip serem marcados a mercado pela taxa da operação. 
 
Se o CDB for pós-fixado em Selic/DI, o preço de mercado deverá ser calculado pela 

curva de DI Futuro da BM&F. 
 
Caso seja pós-fixado em índice de preços, o preço de mercado do CDB deve ser 

calculado pela projeção de IPCA/IGP-M. 
 
 
5.2.3 - Poupança 
 

Para apurar o rendimento da poupança deverá ser feito o seguinte cálculo: 
 
– 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR) – quando a meta da taxa Selic for superior a 8,50% 
ao ano. 
 
– 70% da meta da Taxa Selic ao ano + Taxa Referencial – quando a meta for igual ou menor 
que 8,50% ao ano. 
 

Obs: a Taxa Referencial é divulgada diária, mensal e anualmente pelos principais 
portais econômicos. 
 
 
5.2.4 - Fundos de Investimentos 
 

As cotas de fundos de investimento regidos pela ICVM 555 serão marcadas a mercado 
de acordo com os valores divulgados pelos respectivos administradores/controladores. 
Alternativamente, no caso de não haver divulgação da cota em uma determinada data, será 
utilizado o valor divulgado no dia útil imediatamente anterior. 

 
As cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), Fundos de 

investimento em Participações (FIPs) e Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) terão como 
fonte primária os valores divulgados pelos respectivos administradores/controladores. 
Alternativamente, caso o Fórum Executivo de Precificação – VAM avaliar a existência de 
mercado secundário líquido para algum destes ativos, estes valores de negociação poderão 
ser considerados na precificação. 

O Comitê de Investimentos do RPPS deverá exigir que os fundos elegíveis para 
alocação deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 1 (um) ano, contados da data de 
início de funcionamento do fundo. 



30 

 
 

____________________________________________________________________________ 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto – IPREPI 

Av. Marechal Costa e Silva nº 111 | Centro | Pinheiro Preto | SC | CEP: 89570-000 
Fone: (49) 3562-2015 | iprepi@pinheiropreto.sc.gov.br 

5.3 - Coleta de Dados dos Investimentos 
 

A maioria dos valores dos preços dos ativos, taxas e índices necessários para 
precificação dos ativos estão disponíveis em bancos de dados públicos que podem ser 
consultados pela rede mundial de computadores, tais como: 
 
(1) ANBIMA – títulos públicos federais e debêntures; 

(2) BM&F Bovespa – ações, opções, contratos futuros e outros derivativos; 

(3) CETIP – títulos privados (letra financeira, CRI, LCI, etc.); 

(5) CVM – Cotas de fundos de investimentos. 

 
Em caráter de exceção, serão utilizadas fontes alternativas, entre as quais podemos 

citar Bloomberg, Reuters e Broadcast. Nesses casos, os preços e taxas serão previamente 
analisados e aprovados pelos Gestores do Instituto. 
 
 
5.4 - Da Gestão de Risco 
 

A Resolução do CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, definiu os parâmetros, limites 
e critérios da gestão de Riscos. Este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e 
limites de gestão de risco dos investimentos. Assim, para as aplicações do RPPS deverá ser 
verificada o tipo de risco e os controles sobre os investimentos, tais como:  
 
 
5.4.1 - Risco de Mercado 
 

Risco de Mercado consiste na variação do preço de um ativo em função das flutuações 
de variáveis macroeconômicas e microeconômicas e de percepção de risco. Essas variáveis 
podem ser: Taxa de Juros, Inflação, Câmbio, Bolsas de Valores etc. 

 
Para que ocorra o monitoramento do risco de mercado deverá ser utilizado o cálculo 

do Value-at-Risk (VaR). 
 
Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O 

VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de 
investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em 
um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. 

 
O cálculo do Value-at-Risk (VaR) do RPPS utilizará os seguintes parâmetros: 

 

 Modelo: paramétrico. 

 Intervalo de Confiança: 95%.  

 Horizonte temporal: 21 dias úteis. 
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Como parâmetro capaz de monitorar o risco das aplicações, cabe ao Comitê de 
Investimentos, visando controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios, utilizar os 
seguintes critérios, os quais se ultrapassados deverão ser revistos: 
 
* Para investimentos em Renda Fixa: 5% (cinco por cento) do valor alocado neste segmento.  

* Para investimentos em Renda Variável: 12% (doze por cento) do valor alocado neste 
segmento.  

 
Ainda, com relação ao acompanhamento deste tipo de risco o Comitê de Investimentos 

deverá sempre comparar o ativo com o “benchmark” previsto em sua política de investimento. 
 
 
5.4.2 - Risco de Crédito 
 

O Risco de Crédito consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários não 
honrarem suas obrigações financeiras ou terem a percepção de que sua condição financeira 
será abalada. 

 
Para avaliar o Risco de Crédito deverá o RPPS verificar se os títulos foram emitidos 

por empresas de capital aberto, em pleno funcionamento e devidamente registrada nos 
órgãos competentes, classificadas como baixo risco de crédito e realizará a avaliação e o 
acompanhamento do risco de crédito com base em análise, própria e de terceiros devendo 
ainda o RPPS utilizar os ratings atribuídos por agências classificadoras de risco de crédito 
devidamente registradas na CVM e autorizadas a operar no Brasil, sendo necessário atestar 
se o ativo possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala 
da agência, igual ou superior à classificação mínima conforme a tabela referência, abaixo: 
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Os títulos de instituições financeiras com garantia do Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC) serão considerados como de baixo risco de crédito independentemente do risco do 
emissor. 
 

Os títulos que por qualquer motivo não apresentarem rating por qualquer uma as 
agências classificadoras acima ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela 
descrita acima deverão ser enquadrados na categoria de grau especulativo. 
 
 
5.4.3 - Risco de Liquidez 
 

O risco de liquidez caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência 
de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes do veículo de investimento, nos 
respectivos mercados em que são negociados. Nesse caso, o gestor do veículo de 
investimento pode encontrar dificuldades para negociar os referidos títulos e valores 
mobiliários pelo preço justo e no momento desejado. 

 
Para mitigar este risco, o RPPS deverá sempre alocar seus recursos financeiros em 

ativos de liquidez imediata, tendo em vista os seus compromissos no curto e médio prazo. 
 
Assim ao realizar os seus investimentos o RPPS deverá se ater a 02 (dois) cenários 

distintos: 
 
1) Sempre procurar verificar a ocorrência de indisponibilidade de recursos para pagamento 
de obrigações, compromissos ou dívidas, tais como despesas e contribuições dos 
pensionistas ativos e os que irão se aposentar; 

Neste caso a gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de 
obrigações rotineiras e imediatas dependerá exclusivamente do planejamento estratégico dos 
investimentos, sendo que a aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos 
incompatíveis com as necessidades do plano poderá gerar um descasamento entre os fluxos 
de pagamentos prejudicando, severamente, a saúde do fundo. 
 
2) Possibilidade de redução da demanda de mercado.  

Neste caso o RPPS deverá mitigar a exposição ao risco de liquidez reduzindo e/ou 
não aplicando em ativos que possuem prazos longos para resgate, para tanto o RPPS deverá 
obedecer os percentuais ilustrados na tabela indicativa abaixo, respeitando os percentuais da 
carteira que poderão ser negociada dentro de cada limite de prazo: 

 
 

 

Período Percentual Mínimo da Composição da Carteira 

De 0 a 30 dias 90%

de 31 a 364 dias 10%

Acima de 365 0%
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5.4.4 - Risco Sistêmico 
 

O risco sistêmico refere-se ao risco de crise, afetando amplamente a economia, com 
forte impacto sobre as taxas de juros, câmbio e os preços dos ativos financeiros em geral, 
como por exemplo a falência de uma grande instituição financeira, a qual poderá contaminar 
o sistema financeiro como um todo, levando a uma reação em cadeia de falências e à quebra 
do sistema financeiro nacional. 

 
Para mitigar este tipo de risco, a alocação dos recursos do RPPS deverá procurar 

diversificar os investimentos por setores e emissores, assim como a diversificação de gestores 
externos de investimento. 
 
 
5.4.5 - Risco Operacional 
 

O risco operacional nada mais é do que a possibilidade de perdas decorrentes da 
inadequação na especificação ou na condução de processos, sistemas do Instituto que 
poderão gerar prejuízos na execução de suas atividades normais ou danos a seus ativos. 
 

Os procedimentos de controle aplicados serão: 

* Treinamento e capacitação técnica dos participantes do processo decisório de investimento; 

* A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos 
riscos; 

* A realização de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos: 

 
 
 

6 - Dispositivos Finais 
 
 

A presente Política de Investimentos do RPPS poderá ser reavaliada e/ou 
complementada e aditada na ocorrência de modificações na legislação pertinente e nos casos 
de modificações na conjuntura do mercado, devendo o Conselho de Investimentos do RPPS 
sempre se reunir de forma extraordinária para este propósito. 

 
As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS, bem 

como as empresas de prestação de serviços de consultora, poderão oferecer treinamento 
oferecendo: palestras, cursos e workshops visando a capacitação dos servidores e membros 
dos órgãos colegiados do RPPS. 

 
Após sua elaboração, debate, alteração e avaliação esta Política de Investimentos foi 

discutida e aprovada pelo Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimentos no dia 29/10/2018, conforme ata da Reunião Extraordinária. 
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As informações contidas na presente Política de Investimento e suas revisões deverão 
ser disponibilizadas pelo RPPS aos participantes e divulgada no Diário Oficial do Município e 
no portal transparência do Instituto, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data 
de sua aprovação.  

 
Todos os casos omissos nessa Política de Investimentos deverão seguir o que 

prescreve à Resolução CMN n° 3.922/2010, a resolução CMN 4604/2018 e suas alterações, 
e à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

 
Passa a fazer parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão 

superior competente que aprovou a presente política, devidamente assinada por seus 
membros. 

 
Finalmente, conforme determina a Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, 

este documento deverá ser assinado: 
 

* Pelo representante do ente federativo 

* Pelo representante da unidade gestora do RPPS 

* Pelos responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimentos. 

 

 

____________________________________ 

Pedro Rabuske 

Prefeito Municipal  

 

____________________________________ 

Rosana dos Santos 

Presidente do Instituto 

 

____________________________________ 

Rosania Inês Rossatto Zago – CPA 10 

Gestora de Recursos 

 
 
Demais membros ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


