
DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1. ENTE
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RUA DOM PEDRO I, 2389Endereço:

CENTROBairro:

(069) 3463-2143Telefone:

63.787.071/0001-04CNPJ:

Complemento:

76926-000CEP:

adinaldoprefeito@outlook.comE-mail:Fax: (069) 3463-2143

Prefeito
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04/04/2014

Cargo:

Nome:

Complemento do Cargo:

prefeitojandir@hotmail.com
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E-mail:
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CPF:

Data Início de Gestão:

RUA DOM PEDRO I Prédio

CENTRO

08.112.791/0001-53

Complemento:

Nome:

Endereço:

78926-000

serraprevi@hotmail.com

Bairro:

Fax:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE

E-mail:

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

CNPJ:

CEP:

(069) 3463-3122Telefone:

24/04/2014Superintendente

820.817.196-49

Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:

E-mail:

Cargo: SERRA PREVI

Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra CPF:

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Silvester Luiz Rosso

Membro do Conselho 24/09/2015Cargo: Professor 25 horasComplemento do Cargo:

422.588.392-20

E-mail:

CPF:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:

Data Início de Gestão:

Telefone: Fax: (069) 3463-3122

Entidade Certificadora: AMBIMA-CPA-10 Validade Certificação: 25/11/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

(069) 3463-3122Fax:Telefone:

(069) 3463-3122

422.588.392-20CPF:

E-mail:Fax:

Nome:

Telefone:

Silvester Luiz Rosso

21/02/2017Data de envio:
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RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Estratégia de Alocação %
Alocação dos Recursos/Diversificação

Alocação dos recursos

Limite da Resolução %

Renda Fixa - Art. 7º

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00 12,00

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00 83,00

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00 0,00

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a 80,00 2,00

FI de Índices RF Subíndices Anbima - Art. 7º, III, b 80,00 0,50

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 30,00 1,50

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, b 30,00 0,00

Poupança - Art. 7º, V, a 20,00 0,00

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, b 20,00 0,00

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI 15,00 0,00

FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 5,00 0,00

FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b 5,00 0,00

Renda Variável - Art. 8º

FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00 0,00

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00 0,00

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00 0,00

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00 1,00

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00 0,00

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00 0,00

Total 100,00
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Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

O que vimos em 2015

O cenário macroeconômico de 2015 foi e está sendo bem movimentado tanto no âmbito local quanto internacional.
No exterior, as expectativas dos agentes econômicos se concentraram na “freada” da economia Chinesa, no afrouxamento econômico Europeu e na elevação dos juros americanos. Diante disto, o movimento de capitais
entre as fronteiras foi elevado e impulsionado por estes 3 aspectos.

CHINA

A desaceleração Chinesa é consequência de um cenário já esperado pelo mercado nos últimos anos. A mudança do comando político trouxe a instituição de uma visão de crescimento voltada mais para o mercado doméstico
(comércio e serviços) demonstrando suas intenções de equilibrar o crescimento. De uma economia inicialmente voltada para investimento e exportação para uma economia mais focada no consumo interno. Os percalços
desta mudança se apresentam no crescimento abaixo das expectativas do mercado;

EUROPA

Com relação à Europa, pode-se dizer que ela absorveu a segunda onda da crise do subprime americano. O reflexo foi sentido no financiamento dos déficits fiscais da Grécia, Espanha e Irlanda. A saída encontrada, após
anos de discussão, foi estabelecer um relaxamento monetário (juros baixos e aumento de liquidez) na zona do EURO. O BCE – Banco Central Europeu – sob a liderança de Mario Draghi é o responsável por implementar esta
política. Aparentemente o resultado tem sido positivo e é possível identificar melhora nas exportações e no aumento, mesmo que tímido, dos índices de inflação.

JUROS AMERICANOS

Por fim, a elevação dos juros americanos vêm trazendo volatilidade aos mercados, mais pela sua expectativa do que pelo fato em si. Depois da crise do subprime iniciada em 2008, a resposta clássica americana foi o
relaxamento monetário, ou seja, redução dos juros para próximo a zero e recompra de títulos no mercado. O objetivo desta política é ampliar a liquidez do mercado e tracionar a economia. Depois de aproximadamente 6 anos
o mercado começou a identificar os resultados desta política. A economia americana cresceu, o emprego diminuiu e a inflação só não subiu mais porque o preço do petróleo caiu e o dólar se valorizou.
Diante, portanto, desta realidade da economia internacional identificamos padrões de incerteza que podem trazer mais volatilidade para o fluxo de capitais entre os países desenvolvidos e emergentes. Os ativos mais
atingidos são: juros futuros, bolsa e dólar, afetando diretamente o retorno dos recursos dos RPPS.
Desta forma, as incertezas quanto ao desenvolvimento da economia chinesa para os próximos anos, o afrouxamento monetário implementado na economia Européia e o desdobramento da elevação dos juros americanos
representam pontos de atenção para a alocação em fundos com duration longas – IMA-B e IMA-B5+.

Objetivos da gestão

O objetivo da Política de Investimentos é estabelecer as diretrizes relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Mirante da Serra - SERRA PREVI, levando-se em consideração os princípios da boa governança e legalidade, além das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

A Política de Investimentos constitui um instrumento que visa proporcionar melhor definição das diretrizes básicas e os limites de risco a que serão expostos o conjunto dos investimentos com foco na busca da rentabilidade a
ser atingida para superar a meta atuarial do plano de benefício.

No intuito de alcançar a meta atuarial estabelecida para as aplicações do RPPS, a estratégia de investimento deverá prever diversificação, tanto no nível de classe de ativos (renda fixa, renda variável, imóveis) quanto na
segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores, com vistas a maximizar a relação risco-retorno do montante total aplicado.

Sempre serão considerados como itens fundamentais de aplicação dos recursos a taxa esperada de retorno, os riscos a ela inerentes, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos com especial ênfase no
médio e longo prazos.

Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

Os investimentos serão preferencialmente feitos em Títulos Públicos, fundos de investimento 100% Títulos Públicos ou em fundos de investimento de Renda Fixa/Referenciados.Tendo em vista a perspectiva de bons retornos
por parte do mercado de renda variável, admitimos nesta Política de Investimentos 2016 a hipótese em menor proporção, de aplicações em fundos de investimento multimercado, conforme tabela apresentada no item 7,
respeitando os limites estabelecidos pelas Resoluções CMN nº3.922/10 e nº4.392/2014.
Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

O RRPS fará gestão própria das aplicações dos recursos previdenciários.
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Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

Periodicamente os resultados dos investimentos do RPPS serão confrontados com os resultados dos fundos de investimento disponíveis no mercado.

Observações

Periodicamente serão feitas análises de rentabilidade dos recursos aplicados, e ocasionalmente, a estratégia de investimento poderá ser revista.

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

169.028.316-53 - JANDIR LOUZADA DE MELORepresentante Legal do Ente:

820.817.196-49 - Milton Braz Rodrigues CoimbraRepresentante Legal da Unidade Gestora:

Gestor de Recurso RPPS: 422.588.392-20 - Silvester Luiz Rosso

Responsável: 422.588.392-20 - Silvester Luiz Rosso

Data: __/__/____ Assinatura:

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____
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